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1α 

ΝΟΤΕΡ 

ΒΟΟΚΝ 1 

είς Εἶνο [γίεπά οἳ Ῥαπιρλί]ης,) Ἠ88 πο βαρροσέ ἵπ {ο Ώδαρο 
ϱ ποπ]ένο οἱ ΚἰπαΗΙρ. Ὑμαί]νος Εικουίας γαρ αοπαΙ]Υ 
ἆ γ Ῥαπορ]ή της, ος οπ]} ΑΦειπιθά {νο ραίτοηγπη]ο 48 Α, πιατ]ς 

οέ απά αΠοσίίοι, νο οῦἳΥ οοστουί τοπάοτίηρ ἵ “Επρουῖας 
ι οἳ Ῥωπορ]ή]ας.) 890 Εἶνο Ππέτοδποξίοη ἔο ἔἶνο Επρ1ἰκὶν ἐταπο]αέίοαι, 
1, Ρ. 3. 
1 ας θᾳον ἐπισκόπων χρῆμα. Εικοίης αρρ]ίο Εἶιο Φ8ΠΙΟ ἀθ- 

Πρείον {ο Τμουδοξας αρα (1οπε, Ἔο. Ἱ. 1) απᾶ {ο Ρεΐας, Βϊκ]νορ 
ἷ 1 κφάρρς ιδ ριρθμκάνκας αντ οἩ 

σκάλων (ΥΠ. τα). 
᾿Θεώδοτε. Ἠνοούοίο, Βμλορ οἱ Ιαοάίοις ἴα Αγία αὐοιε 

, Απᾶά χεαὶ ον Ἰοϊνα]ί οἱ ΈΊνοθο γν]ο πουοά Ἠΐς Ἱνοιρ. 

ο Ἓλνεοι Ῥδοσπης Αα θογνγατό κ α- ρτοπαίπεπέ καρροτίος οἱ Ασία, 
τη 5 ὅ ἐπεφώνησα. Εν, Π.Ε. ἵν. 4. 4 ἀπολογίαν ἐπιφωνήσας ᾿Άδρι- 
ανῷ. Όπ νο Ἐρίκίοίατγ Αοτίκέ ϱοο Μου]έον)ν Ὑίποτ 6. 6ν. 341. 

ο 8 6 φιλοθέους ὑπὲρ ἡμῶν ἱερουργίαι. ΑΝ α οοπιρουπά οἱ ἱερός, 
το πο ἱερεύς, ἱερουργία Πηθ4Ώ8 ΑΠΥ κεγοίου αὗοιί αογεά (Λίηφε, απά ἰ9 
πο Ἠπιϊεοά {ο ργίείψ {αποίουπς, ΟΕ, Ηάι, γ. 84 αἱ τοιαῦται 

{. ἀρουργίαι, 4 Μέλος, ΜΗ. 29 χρήµατα εἰς τὴν ἱερουργίαν αὐτοῖς ἀφορίσαι, 
πι Ίνετο αὐτοῖς τοίετα {ο νο γεοῖο ρουρίο πιεποποᾶ πΏογο ας οἱ 
πατέρες ἡμῶν. Βπί Ὦγ Όνο πιο οἵ Επκουίας ἱερουργία, κο λειτ- 

Ὁ ουργία, Ντιοαξ Ἰοδίπα 9 ᾳεπογαὶ 9οΏθο, ας (ΓοποΠΕΙΥ αφοά νε τον 

ο Ρροοίαὶ ταίετοΏος {ο νο ουἱουταξίοι οὗ νο Εποϊνατίκε, απά ἵπ Ελ 

υπο. 
Γ] : 



ο ο ή 
κα δα, ες ἀ 

Ῥοτίοπα οἵ νο Τήέασαγ. ἘΕπνουίας, Ενεγείογα, ααἷκς {ο ἵνα τοππση- 

Ἰνογοῦ Ὦγ Τηνουβσξως ἵπ νο “Οτοαί Ἰπίοτουαίοα, Τους ἵπ Όνα 
ἸάεατΥ οἵ 8. πιο, νεο ἵνα κο ἵπ Ῥαϊομίπα, πο τομά: 
ΣἘαπεπῖνος κο, Ο Ἰοτὰ,. . . νο Ἠκίνορς ἵπ αἲἲ νο ννοτᾶ, νο 

ἵπ αἩ οτλοᾶοκ ΥΑΥ τρ]ΗΙγ ἀῑνίάο νο ποτὰ οἵἳ Τη και) 
Ἰπά (νά σα] αἶκο Ίνετο ποπ Ποποὰ Ὦγ Ἱατης ἵπ Όνο Πέρέγολε ο ελα 
Ποίπφ. Όσπαρατο Ἐν, Γή. Οσα, ἵν. 46 θυσίας ἀναίμοις καὶ 

3 ο 6 τὺν οὗ βλέποντα πλοῦτον, ῥῬ]αίο, ἵαως όλ 0, αποϊρᾶ 
ὉΥ Ἐπε, 689 Ὦ πλοῦτος οὗ τνφλὸς ἀλλ' ὀξὺ βλέπων: Τιουρησκας, 
ΕΥ. Ἱπκν! τυφλὸς ὁ πλοῦτός ἐστω: Οτὶμ. ο. Οεἷε, Ἱ. α: τὴν τοῦ 
ἁγαθοῦ προσηγορίαν κατασπῶσιν . . . ἐπὶ τὸν τυφλὸν πλοῦπον, 
εκ ἡ εν Πκοὶ{ {κ εα]]οῦ “ Ἠπᾶ, Ἱδοπκο Ῥ]ηίας νο ροὰ οἵ ποαν 

ες καἷά {ο νο Όσοι Ἠ]πᾶσὰ Ὦγ Τους, Ενα Ίνα παν ον 
9 αἴδο ποσα πα τοἲγ ο Ένα ενΤ] απᾶ οἩ νο ρουοᾶ. Απκορίι, 
ΡΙω. 8-92. 

α Ἰ κροζωοῦν. Όλγα, ἐν ῬλΜήρρ. ου. κ. 4 οὔτε πλοῦτοι 
προέοῖ τὸν οὐρανὺν οὔτε πενία τὴν γέωναν. Οἵ, όφᾳ ο, τόφ ἆ α. 

Ὁ 6 ἀνάνενσιε. Το ποτᾶ ακυα]ν ποσα "ἁσπ]αὶ ος “ποικαῖ,” 
Ιπάιεκοά Ὁν Οιτοπῖαᾳ Ὀοῖὶς νο Ἰνοιά : Όαξ {ου Πα ποσκυῖπᾳ Ίνοτα, 
εοοκίας πρνατάς, 96ο Ῥοἱγυ. Λα, Ρως, ἱ. α3. 6; αντ, 11.11 

Οσα, ΑΙ. 84 (Ῥοος) ἀνανεύσατε τῆν γῆς εἲς αἰθέρα, ἀναβλέφανε εἷν 
οὐρανόν. Οἵ. πίτα 6ᾳ ᾱ, 31ο ας. 

ἡ κατὰ τοῦτον ζωῆς ἔξαψις, ' νο Ἰπά]πα οἵ νο Ἠδο αΠοτ 
Ορσὰ.'  Οἵ, 16 α τῆς σβίσεως καὶ ἐέάφεως Ίπ Ες οπκο ἔβαφιε 
{9 (οππά (τεφαεπε]γ ἵπ Ῥ]αέατε]ι, Πλ Ρίαος, ΕλΜέίοε. ας 888 Ἐ, 8031 Α, 

Ἐ, 913 Α, 934 Β, 929 Ε, τοῦ] Ε. 
Ὁ ϱ ἀπῃωρημένον, “ ἀορεπάσαί οἳ Όναί σος ποτά αὔονο 
Ηειίοῦ, δα, Ηετο, 433 

ἐπὶ δὲ ζώνῃσι δράκοντε ͵ 

ϱ Ἰ σταλαμένῳ φιλίαν. Πο ρίταου {ο ἑαλος θναι 
η, αχ πρὸς Θεὸν ἐστείλαντο φιλίαν͵ ' ουαίη (γἱεπδκΗρ,’ Ε.Υ. "σνέλ- 
λεσθαι φιλίαν {ἱ χα οτκ]άτου εἰδί ραγαγε απηἰοἰξίαπη.Ἱ---ΕΚΙΤΕΝΟΜΗ, 
Το νετὺ αἱκο ἱπαερίίου νο Ίάεα οἵ αγπιέπ/ ος αγγαφίπᾳ οπκε/, 
Επτ. Βααςλ, δει 

ϱ 8 ὑστεροῖτο (ὁ τὸν τῶν ὄντως ἀγαθῶν) δηµιουργόν, Έτσι να 
τατίους τεκδίωρ» οἵ νο λ88, Ἰ Ίνανο επάρανουτοά {ο τεπίοτο νο 



Ῥοοκ 1. ΟΗΛΡ. 1 ὁ .ς 

ϱ)έ οτάος οἳ Εἶνο νοτᾶς, «αρρ]γίηᾳ νο αγεῖοῖο ὁ, Ὑνλλεἷν ΦεεπΙς {ο 
πνο {α]]οη ουξ α{ἴογ ὑστεροῖτο. 

να ολ στα 

ἑαντοῦ βούλησιν ὁ βασιλεύς, κ.τ.λ. 

4 ---- ο ἱπέε]]ρεπε Ρρἱειγ. Ατίκίοίϊε 

ἐπιστήμη ἵπ ἔννο βεΏ96ς, (1) Κπονν]εάμε εαραῦ]ο οἱ ἀεπποπαίτα- 
ο ωῤα Κανολωρν οἐγείκοεν αὶο πλὰὰ αὐνὰ νθ, 

Επιοπαίταίίον, Όπέ «ΣΤΥ Ενεῖτ ρτοοί ἵπ ἐἰοπηφοίνος, πα. Ροή. 

ἵν κ ἰνὰν ἀφ-ην ος εἷρο ἐποπίρῳ ἀπ, ἁμι 

ο άρ) κα αὐτό. Αὔὕτη δ ἐστὶν οὐδεμιᾷ τῶν ἐν µέρει λεγομένων 
ος Ἡ αἰτή. 898 α]κο Τορ. {. 1. 4. 

πνουί α.γ (οεηίοαὶ Ατίκίοιε]ίαν ππεπηίηᾳ, απά ναί ἴἶνο οο- 

πακί ἵν Ὀοίνοσι "ταοπαὶ Ρρἱείγ ”' ---Ρρἰεγ Ὀαφεὰ ον Ομ 
᾿Ἰποπ]οᾶμε, απᾶ “επποβοπαὶ ρίοίγ,” αἰσθητικῆς 49 ορροβεὰ {ο 

-. ἀπιστημονικῆς (7. Α. Βίοννασθ). 
ο» Ὅσππραγο νο π9ο οἱ ἐπιστημονικόε Ὀε]ονν 4ο Ὁ, 1ο] ἆ, απά 
ο. ΌἼμα. ΑΙ. 867 τῇ ἐπιστημονικῇ θεοσεβεί, 868 τῇ ἐπιστημονικῇ 
Διωρίφ, απά οαροςία]]γ 464 πίστεως ὃ οὔσην διττῆς τῆς μὲν ἐπιστη- 
μονικῆς τῆς δὲ δοξαστικῆς. Βεχε, Ἐππρ. ο. Μία. η. (92 (ὁ 15) 

τῶν δὲ αἰσθητῶν (κριτήριον) τὴν ἐπιστημονικὴν αἴσθησιν. 
8 Ὁ 1 µεγαλοδωρεᾶς. Ἰπείαα, ία. λίογι. νἱ. 4. 

ο 0 3 «ὐμαρῶφ. Βο]νοὶ, Ὑεπος, Ὦ αἲ Ἠοπι, Π. Χν. 31 µάρη γὰρ ἡ 

--. χὰρ κανὰ Πώδαρον, ὅθεν «αἱ εὐμερός. 
Ὦ ᾗ τὺν σύµπαντα κόσμον εὐαγγελιούμενο, Ἴ]ο ν. Ἱ. τῷ σύμ- 

Ὅπαντι κόσµῳ Ίνα ετερί {π γοπα ο α Ἰε]ουν. 
πο 6 1 θεοφορούµενοι, (ἶεπα, ΛΙ. 91 ἀγάπης ἁδιαστάτον θεοφορούσης 

καὶ θεοφορουµένης. 
Ὁ. ᾱ 6 θιογνωσίαν, Ῥνι-δυμ1π. ΟσηΓωί, Ώορνε, Αγίζίοί ατὰ Β (Οµο) 

τ.. | 8 



8ά ΤΗΕ ΡΠΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ «08, 

ἆ Ἀ ἀποτελέσματα. (Ἴσπι, ΛΙ. ολα Ἐν τοῦ ποπιλάμνος ὕπερβν, 
Ῥ]α, λίον. ϱ]15 Β. ο 

4 11 ἀνεξετάστψ. Ρις Αρ Αα 49 Α ἆἀνβίωτος βίο οἱ. 
βιωτόε. 8ου Ἠἰάάο]]]ν ποῖς, ο 

συγκαταθέσει, ’ Βεοοηῖ.᾿ Ῥιμε, λίου, ος φώ 
οἶσαν αἰτοτελῆ τῆς σνγκαταθέσεως αἰτίαν: Ῥ]οε. Εππεαά, 1. 8.8εΑ. 
προπετῆ εἰς συγκαταθέσει. Οἵ, Ζαἱ]ος, Αιοίος, ν. αλ - 

40 Ἰ καθε Απφίορι. Εφ. 4ο αν. 

ἔθωμι γάρ σοι λαραφδε ΦΑΗ νὰ μάγων μωβ) ο, 
Ρογὸ, αακ. 2ο. 4. 

ϱ 8 προκατασκενήν, ων ρω 
Ἡετο ας {η ταν δν 
τορατάοὰ α5 ρατί οἵ α Ίάγμει πννοτῖς, 

Ὁ 8 πρὸ ὁδοῦ, ο... 
ο μρρρησα 

ια. ο ὡς πώ  ὰ10ᾱμ 
διδασκαλία: Οτίᾳ. Ῥλ]ουα. 1. Ἱ τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστοῦ λόγον, 
τοντέστι τῆς στοιχειώσκως: Πϊ στοιχείωσίς ἐστιν εἲς τὴν σοφίαν 
τοῦ θεοῖ, αἱ ἀναγνγὴ ἂν ον γνωσ αν 1.1, 
θεόπνενστα βιβλία. 

εἰσαγωγῆς ἐπέχοντα τόπον. Α.Απνημκαὲ ῥλτωκα ἵα Ῥογδίων 
ΟΕ, 1ο. Ὁ ἐπέχεν χώραν, 348 ο ἐπέχουσαν βαθµόν. 

ϱ ὅ συνεκτικωτάτων τῆς . . . οἰκονομίας, Ρο -Απαίοῦ. Ών Βανας, 
τσ]. 1 τῆς τῶν ὅλων συνεκτικῆς αἰτίας. 
2) ἆ 5 Οη (νο ονατρον Ἐπουαέ αραϊηκὲ Όνο Ογαίαπα κος 
Αθνεπαρ. 1η. Π Τρία ἐπιφημίζουσιν ἡμῖν ἐγκλήματα, ἀθιώτηνα, 
Θνέστεια δεῖπνα, Οἰδιποδείους µέξεις, ΟΗ. Σ181. Μ. Αροῖ. 1. 16, Αροῖ, 
Ε. 11, ΤΥΥΡΛ. το; Οτἱµ. ο Οεε. υΙ. 1]: Ἐαε, Η, Ε. ἵν. Ἱ. στι 

σ.α. τι Κου, Κε, Ἀαο. Ἱ. 331. Εανουίας τε ος ἶνονο εἵνατπον 
Ὦγ εἰνονεῖηᾳ (1) Ενα Ολεἱκέίαας Ἰνιὰ ἑαγποὰ [τοι Ῥραρας αἰλνοίκα 
απά ρο]γ]νοίαπι (ο Ενα οπ6 ἔτιο ο, (4) Ενας Έναν α]νογτοῦ νο 
επηη[αἱέκπα νε λλοὶν Ἰλᾶ γελάοὶγ ρτογαἰ]οά ἵπ Εἶνο Ἰνοαέίναυ ποτ], 
(4) Οναί νο Ἰνοαί]γοη σθέοης οἵ πιαστγίΏα πποῖνοτ» απιά αἰδίοτα νατο 
τερ]αορά Ὦγ Όνε ρατο ππαγτίαρος οἱ Ον]κήκης, 

ἆ ϱ τί ἂν γένοιτο τούτων μέσον; Αείαά, Αροΐορ, Ἡ (Ἠκκω 

σπά δικά(ες, γνοὶ. Ἱ. 199) φανερὸν γάρ ἐστω ὅτι τρία γέη εἰσὶν 
ἀνθρώπων . . . οἱ τῶν παρ ὑμν λημών ών. 
ωχ... (δν, Ἱο, ἸΊ, 99. 
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Ἰ οὔτε γὰρ τὰ Ἑλλήνων. Ερ. αά Ὠίοφπ. ἶ οὔτε τοὺς νόµιζο- 
ο 
εν πσουσι . « . καὶ τί δήποτε καινὸν τοῦτο γένος ἢ ἐπιτήδευμα 

1’ ο βηιφωημα Πέτρος ἐν τῷ Κηρύγματε, 
ιά Ο ο ο... 

ον ιν οὐκ ἐπίστανται, λατρεύοντες ἀγγέλοις καὶ ἀρχαγγέλοις, 
Ἰ ος νο ἐρῶ ών ο Μλοῶν ρωδῥωνα 

μ κ... Τὰ γὰρ Ἑλλήνων καὶ Ἰουδαίων παλαιά, ὑμεῖς δὲ οἱ 

καωῶς αὐτὸν τρίτῳ γένει σεβόμωοι Χριστιανοί. 
0.88 4 τῶν πατρῴων θεῶν. 8ορΜ. Ρλε]οκί. 993 «ρὸνθιῶν σαθρῄων : 

ΠΟ] Ών ὔουναν ΟΝΦ. ψάφρια: μον 

κ. Πάτρια δὲ τὰ τῆς πόλεως ἔθη. 
'Ἐος πατρῴων θεῶν, φωῤλωήηνγ» γυμνη 
α- ἐθῶν ἵα {ουπὰ ἵπ Τ, νεῖν νν]ήοῖν οοππρασο 161 Ὁ 1 τὰς 

ους τῶν θεῶν τιµάς. Βπέ Εακουΐα» ἵ9 Ίνετο ἐγεαείηρ ἐ]ιο εἶναγρο 
α, απ] Ονουρὴ νο ομἑα υ]1α]νοά νγοςκλῖρ οἑ Εἶνδ ροᾶς γνας 

οἱ {Ρασί οἵ 'αποεκέταὶ ουκίοσης,᾽ νους οοσαΡΥ α Ἰαΐετ ρίασε ἵπ 

αΕρυπηομέ: 9ου 139 ὃ ϱ. 
8 6 τῶν σωτηρίων. 3ο, θεῶν, “πίο]ασίυας ἁῑα, Ὑπο, Τα 
παγάΐαη οὖν οτε πιεαηί ἵν αἰνοννη ὉΥ θεομαχοῦντες Ὑν]οὶν {οἱ]ουνς, 
. Βορὴι. ΕΙ. 281 θεοῖσιν ἔμμην᾽ ἱρὰ τοῖς σωτηρίοις. 
Ὁ 4 θωλογουμένους, ’πεκπογ]οάμεά α ροᾷς ΟΕ 1το 1ο: 
ο Ί/ 191} 4 9 τὰ µέρη τοῦ κόσμου θεολογοῦντες. 

6 4 ἀνεσάστῳ πίστα. Οτίᾳ. ο, Οεἷε, ἰ.  Φησὶ δέ τινας μηδὲ 

τῷ μὴ ἐβέταζε ἀλλὰ πίστενσον- καί ἡ πίστις σου σώσει σε. 

ι 6 Ἰ ἀνοδίαν ... συντεμεῖν, {ο ουξ ΔΕΓΟΑΦ Ώου απ ἀθεοτί ρα]ν 
το ον Ἰα πο ραί]ι 58 Ρίαγ Ώροηῦ (νο ΘΟΠΙΠΛΟΠ Ρ]γαβο τέµνειν ὁδόν. 
Ὁ ἀνοδία 6 (ποφυειΙγ {οαπά ἵπ Ῥογοίως, 5 1. 19. Ἰ ἀνοδίᾳ κατὰ 
Ὁ πῇ νήσου Δαστάρησαν: κα. ΑΙ, Ίδι ες ἀνοδίαν καὶ πλάνην 

. ο μι ἀώψβιο. Τ]νο οοπδέγασξίοῦ ὧν 1 λι πρός 
Ἡς απακυαὶ, απά ἹπαΥ αὐπιε οί αἩ αἰογπκείνο τοπάοτίπᾳ, εἰνοι 

αραξ Όνονο αποκίίσης {ο 5, ος ΄ (οοἳ ἶνονα ἀσα ία πι τορατὰ {ο αν.) 
ΟΕ 6 Ὁ 4 τούτων εὐλόγως ἂν ἡμῖν ἀπορηθέντων, 'αἴπου ἶνοιο φποφέίουα 
πρ ὃς ρω {ο αν) 



ἁ ι Ἐβραίων παῖδε. Ότπ Όνο εἴναηπος Ὀτουρϊνε Ὦγ νο Ίο 
αραἰπαέ Ογαίαης ούππρατο Οἱδυου, {λεούπε, χν. 1Γ6. 

ἀλλόφυλοι. Ὀκοά ἵπ Όλο ΙΧΧ οπου οαἱγ ἵπ νο Ῥοπέκίουοϊν, 
Εκ. καχίν. 1ῇ, ναι ἴπ Ἰαέοτ νουίκα γοςγ (του ασπΗ]γ οἳ ενα Ῥηήαίπας, 
απά νοτγ τατοὶΥ (1, η, το, 4 ΚΙ. ΥΕ, 48) οἱ οῖναι παίοπα, 
Τ]νο Ῥ)ή κ εάπος γνετο 8ο οα]]εὰ ας Ἐοίπᾳ οἵ αἩ αἱίοη τασα, ρτοῖνα υγ 
Άσγαη» {τοι Οπεῖο ος Όγρτιας, 8ου ἨΠακίπρε Ρία, Β. Ορος" 

4 2 ἀποχρώμεθα, ' πίρωφο,) Ώοπιοκ. ἐπ Μίά. 666 ἂν μὴ δηµοσίᾳ 
τᾶσι φοβερὸν καταστήσητε τὺ εἰς ταῦτα ἀποχρῆσθαι τῷ πλοντεῖν, 

ἆ 8 λντρωτήν. Λε νΗ. 46, τατο οκοορέ ἵπ οοεἰοιακ[οκὶ 
απέλνουν. ιν 

ἆ Ἡ1 ἀναφωνεῖσθαι. Ίμα. Ἱ. 43 ἀνεφώνησε φωνῇ µεγάλη. 
61 4 ἐκβιάζεσθαι Ῥ]αε, Μου, 684 Ε δίψαν ἐκβιάζεται, 
8 8 περιποντες, “ ἔτομί γε] τουροςί.” μα - 

περιεῖπεν αὐτόν: Ἠάι. Ἱ. 3 τούτους περιεῖπε εὖ. 
Ὁ 35 ἐπισπώμεθα, “ταν {ο οαγπεῖνος, αλα 
ἐπισπᾶσθαι τοὺς πολεµίους: Τὰ. Η1. ϱ8. ϕ εὔνοιαν ἐπισπάσασθαι, 
9] ο 32 ὡς δι ἀρχιερέως. (Ἴσπι. Ἡ. 46 Ἰησοῦν Χριστὸν τὺν ἀρχιερέα 
τῶν προσφορῶν ἡμῶν: Τοίά, 61 διὰ τοῦ ἀρχιρέως καὶ προστάτον 
τῶν ψνχῶν ἡμῶν. 866 ]ρ]η{ους”ς ποῖος οπ Ὀουῖν Ῥακκαρος απά ο 
ἴππαε, αἆ Ρλαᾶ. κ; Οεπ, ΑΙ. φ.. 

6 3 προταθίντων. Τα, νο Ἰοοί απλοποαίοᾶ τοπᾶΐπᾳ, 9 
πποτο {οτεῖυ]ο αν αρρ]ἱοᾷ {ο οὐ]οσείοπ {απ προτεθέντων, Οἵ, Ῥε.- 
Ρια. Ερίη. τὴ. 343 Ὁ ἐξαρκε τὸ προταθέν. "Βίο Α ουσ αἰία, 

ἆ ϱ πρὸς τὰ πλήθη διαλέέκων, ΄ ἀοϊαίος ος «ἀἰκουκείουσς, Ῥ]αε, 
Δίογ. 139 0 Ἡ δὲ διάλεξις ἀγῶνα καὶ σφοδρότητα προστίθησω, ἅμα 
τῆς ψυχῆε τῷ σώµατι συνεπιτιθεµένης. 

ἆ 8 πάντας ἀνθρώπονς εἰαγγελίζεαι. Οἵ. Ἰἆ 4, 13 Ὁ 8; Λα 
αΕῑ. 44 ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν ... ἐπαγγελίαν. 

Τα. 1 ἐλέγχους καὶ ἀντιρρήσεις, ΘΒποἳ Ὕνοτο νο Αροϊομίοι οἳ 
Αγζάςς, Συΐη Μ., Αοπαροτας, Μοβίο, απά οἴλνατα, ο νους 
ποσίκ Πες απο ρἶνεν Ὁγ Εακοδίας, Η. Ε., απᾶ Ἱστοιπα, νε ία 
Πωλ, 

5 3 ἐξηγητικοῖς ὑπομνήμασι, 'εχορεεαὶ ποῖος ος ουππαπἑασίος,) 
τοζοττίηα Ρετ]αρα οροσἰα1]γ ἐο νο ννοε] οἵ Οτίρει. Ῥ]ω, Τλεαεί, 

8 5 ἀγωνιστικώτερον. Τι ἀιοαθρίίος πκαγ τοθις ἐφονὰι ὡ νο 
6 



ς ΜΟΟΚ 1. 6ΗΑΡΑΡ. 5, 3 Τα 

' Όνουο οἱ Ταέίαη, ΟΥα1. αἲ ὤγαεσοε : ΌἼοπα. ΑΙ. Βἐγοπιαίείε; Τοτ- 
μ]]] κα, ο. Μίανοίον.; Οτἱᾳ. ο. Οεἱε. 
ας --. ὅ προσβεύσασν. Τ]νο οοπκίτασίοῦ οἱ πρεσβεύω γη] α ἀπίΐνο, 

 --- 

4 Τμο ἴτιο τοφάΐηᾳ οἱ 1 Όοτ. 1. 4 πειθοῖς σοφίας λώγοιρ, 
ἀνθρωπύνης, ἵ9 αρροτίοά Ὁγ ος οἰάθκί Μ88, ΑΗ, Εν 
οἵ οπο οἵ ἐλο Όνο βἀ]άοοπέ εἰρ]]αμίο Μοίηᾳ 40 9στος οἵ 

Ἠαμφίλον. 
Ὅο 9 6 διαγνῶναι. έλη διαναγνῶναι Ὁ᾿ Βεἰννοἰρ]ναὔνος: οἵ. Ῥο]γὸ, 

ο ακαί, οι. 9: --. Ἱ. ᾖἍΤϊο αἰνοτίας οσα ἵψ υροά Ὦγ Ροἱγο, 
ΠΗΙ. 43 διαγνῶναι βίβλονς τετταράκοντα, απά χχἰ. ϱ. 3 διαγνούᾳ, 
Τατ απο ΠΙΑΥ χασας οἱ νο αίγ]ο οἵ Ῥο]γοίας {η νο Ῥγαερ. 
Εεαπφ. 

ο Ἰ ἁδιάππτωτν, Ῥ]αε, Λίο, 1134 Ὦ διάθεσις φνλάττονσα τὸ 

ἀδιάπτωτον: ΟἼσπι. ΑΙ. 4934 ἀδιάπτωτός τε καὶ ἀναμάρτητος. 
| 4 τ γραμμικαῖς, “τικ νεα σα], ος πλοσο Η{οτα]]γ “ βεοπισίτίσα], 

 Ῥτουί ἵ ἑαΚαῦ αν νο {Υρο οἵ οχασί ἀεπιοπαίχαίίοα,. Ὠίομ. Π.. ἱ. 16 

Ὁ. σκαληνὰ καὶ τρίγωνα καὶ ὅσα γραμμικῆς ἔχεται θεωρίας. 
ᾱ το ὀνηνθρώπα. ἵηπ νο Ἀίοιπο Οπορᾶ, ᾱ αὐορίοά Ὦγ Όνο 

ο Δωθρωσβωνε νο υπ στκέουά Ὦγ νο οτίι]ούοκ Ἠίκ]νορα 
ο πνοδη “παν ην παν (Ανα, 6 Αγίαν. ἵν. 1). Βαί νο 
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4 ΤΗΕ ΡΚΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ Θ08ΡΕΙ, 

πηδαπίας πει Ενευίων αΕκε]νοά ο νο ψνοτὰ ἐς οἰσατ]γ αἰνονν 
{π Όνο Οχορά ρτοροοά Ὁγ Ἰπικο]{, Ἐν, Ερίη, αά Ἀνοι, 4, ἴπ 
αν] ]οἷν Ίο ἁντοῖς ἐν ἀνθρώποις πολιτενσάµενον, α Ῥέτακο τε]οσίοᾶ Ὦγ 
Ένα Οσαπεί! {η {ανους οἱ ἐνανθρωπήσαντα. ή εκρ]απαίοα αἴνοννν 
Όναί ἐνηνθρώκει, νο τοπ (πρ οἵ νο ἔννο οἰδομί λί88., ἓς {ο ὃς ῥτο- 
{οττοὰ {ο Οαἱκίογάς ἐνινθρωπήκει. 8ου ΟγτΙ οἵ Ἱατακαίεα, ο, 
1. κἲὶ, 3, ποῖο 6 (Ἀίοπο ανά Ῥομέ Ἀίουπο Ῥαίλενε). ΟΕ, Ἰμπαε, 
αἆ ΡΜΠρρ. Πἱ εἲς γὰρ ὁ ἐνανθρωπήσας. .-φφ 

4 12 µηδεκώποτε. Τί (οτι Ίώ θὰ οἱ ἐἶνο (αέατο Ἰπίοκά οἳ 

µηδέποτε οπἱγ Ὦγ Ἰδίο απά ἱπποσυταίο Ἠτίέετε (1ουοοῖς ην. 
4598), ἵναξ ἐς Ίνοτο καρροτίο ὉΥ Ε]νο Ὀοίέετ Μ88, Ἡξ ἴς α]κο ζουμ η 
α {ταριιεπί οἱ Ενα Οοπηίο ρου Οπα είπαν νο ως ορο μὴν ν. 

ῥεονογνοά {π Αήναπασυς, η]. 49 (241 9) | κο. 

μηδ' ὄψον κου ῇ μετὰ τούτου πώποεδαίσῃ. 
8, Το, ἱ. 45 οὗ μὴ διῳφήσει πώποτε. 
θα 2 βεθηκιῖαν, 'ο]οά.) ων 

τραννίδα . . . εὖ βεβηκνῖαν. ῬμπκαἨ, 14. Ἰ. το, 

8 4 ἄθνρον . . . στόμα. (επι, ΑΙ. 27ο ὄχλοι ἀθιρόγλωνσοι) 
"πμ μνωφ ὔνν 

α 6 τίς γὰρ οὐκ ἀλήθειαν ὑμολογήσειεν. Τηΐ9 αρρεατν {ο Ίνα 
νθοῦ νο οτἱμίπαὶ τοπάίηᾳ οἵ Α, αἰετοά ἵπ Αἱ Ἰπίο τίς γὰρ οὐκ 

ενα τοπδίηᾳ οἵ Α ἵπ Εις Ῥάδκαρο πποκέ οατοζαγ, Ἱπακος νο 
{οσα πεπιατκα: 

εἷω Α Όνο βπαὶ νοννοὶ οἱ ἆληθ. Ίνα Όδοῦ οτακσᾶ, απιά ο Ίνα εἶνο 
Ἐτοσλίηᾳ (Ὁ) οἵ ὁμολογήσειε. Τ]ο αν 866ΠΙΝ ο ανα πο οκ πα 
πηκτ]κοὰ Ὦγ νο βγκί Ἰαπὰ, νε λλοὶν 1 Ενετείοτο ήη]ς τοῖς ἀλήθεαν 
ὁμολογήσειν. Τ]ο αἰἰογαέίου οομαἰκίφ οἵ εταδίαᾳ ει απά ππέπᾳ η, 
ραπ α Ὀγοαίλημ, ὑπὲ πο Ἀοοθπέ, {ο ἄν, απά οταίπς νο 

οἱ ὁμολογήσειν. Τ]νο αἰοταίίου ἵ9 Ὑ6τγ πδαί]Υ πικάο ἵπ ντα 
εἰπιί]ας {ο Εἶναέ οἱ ἐἶνο Βγκέ Ἰναπά, Όαὲ ένο Γπῖς ἵ9 ἀασκκος. ς 

Ηείκεὶ εαρρ]ΐον ἄν αΏοτ οὖκ, 48 ἵπ 6 Ὁ 6 ποίως ὃ' οκ ἂν 
ἐνδίκως ὑποβληθεῖεν, 9 8 Ἰ τίς οὐκ ἂν ἐκπλαγείη, απᾶ οφ. ἵαπ 
ΠηΥ ἔεχὲ νο ραγο]ο { ρἰποεά αῇίος Εἶνο νετὸ, ας ἵπ 10 ὁμολογήσαι 
ἄν. Ενα Όνο ορίαεἶνο 9 φοπποίπιος {οαπά πήνουί ἄν, ο. ἵα ΛΗ, 
ποοιςυῦφ, τόν φ,οα, 1όφο 8: οἱ, 1εἳ{, 6. Ον. «16. α. 

8 10 πεπλήρωκε γοῖν τὴν σύµπασαν, ὅσην ὁ ἥλιος ἐφορᾷ. ος 
Ῥαπο αλα Μ. Παίοφ. τα]; Ίτει, ἶ. το; (Ἴσπι, ΑΙ. 8]: Τετ], 
αἲο. Ιμάαεοε, ὶ; Οτὶᾳ. Ώε Ργίποίρ, ἵν. 1. 3. ἵπ να Ο0υου 
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ο 1Ο0ΟΚ1, ΠΑΡΑ 4 θα 

νο “αρ]επάιά οκαρμεταίίοι ᾿ οἳ νο Ῥβδεαρό οἱ δή, 
ο 906 ένο παίυταὶ ο[οσί ος Απ οπε]ικ]αφέίο πηῖπά οἵ ο πασ- 
ἴους ταρίά {εν νε τει νεο Οµτἱκεαπίεγ ρτοαά Εντουρ]νοιί ἔἶνο 
. οὰ πνοε]ἀ, Το αἲἲ «πο]ν ρ8βδάρος γνὸ ΠΙΑΥ αρρ!Υ Εἶνο /αάἱείους 

αγ] { φραφερν Ἰμλείοοξ εἰναί ' Τ]νο Ἰαηρυαρο οἱ Ἰρπαί{ ιο) (αά 

η ο ἀοροείέαχγ.’ Ιρ]νείουε, ἵπ Οίοι, ΟΛ. Βίοφ. Π, 341 Ὁ. 
ὧ ο ιώ . δουλείαν, ' Ῥοπάαρο ἵπ ιο Ἰαπά οί 

επεπι]ος.᾽ "0 νφηγ ιν Ἡ ψοις ωιφνγς θαἱκίοτά ἔας 

. Φ τοῦ ἐπὶ πάντων Θεοῦ, ἴνο Οοά ουοτ αἲ!,᾿ ποί ἀἰτοσε]γ αρρ]εὰ 
ο Ἱσσο, αν ἵη Ἐοπι, ἰκ, 6, (ο ἴἶλο 8ομ. 

: . ἆ Ἰ ἐλαυνόμενον. Το ρτεαί ρετοσαίίοα, νεο οοπαποπορά 
: Όνο ταίρι οἱ Ὠἱοεϊοίίκη Α. Ὁ. 393, Ὑάβ οαστίοᾷ οἩ ποσο Πεγοε]Υ 
᾿Οα]στίυς απ] νο ἔοστουν οἱ αρρτοαομίηᾳ ἀθαί]ι οχέοτεοά {γοια 

ο τα νο “ Εάίοί οἱ Τοεαίος ” ἵπ 411. ΤΝ Ῥλκάμο (ἰνογοίοτο 
.. Ὁποσπις (ο Ακ νο οασ]]ουέ ροκαίυὶο ἁκίο {ος (ἶνο ρα ]ἰεκείον οί εἶνο 

-.Ῥπαεραγαίίο Εεαπφείίσα, 
1006 -Ἱ προβεβληµένον . .  ἀπορρήτον δυνάµεως, Του γνοσᾶς 

ο απο ο οὰ ἵπ ΑΟ, απᾶ Όνο τερο]οπ οἱ δυνάµεως [του πιδς 
πη [ους που κοοπης {ο Γπάἰοκίο κοπο οοτταρέίοῦ, 

ο πιο ατκαπισῦέ Ενας νο αρτεκά οἵ Ονγἱκἰαα1γ Ἰννά Ὀτουρ]νε 
ο Ῥθπου απά ρτοκροτίέγ (ο ἶνο Ἡοπιαν Ἑππρίτο ἰ9 πγροά αἲ Ίατρο Ὁγ 
ο Βἰωλορ οἱ Βατάΐα, ἵπ Ἠή Αροΐοῦγ κάτοικο {ο λατου 

 Λατεοας (τόχ--18ο Α. ϱ.), ἵπ νο (Γαρπιοπέ ρτονατνοά ὮΥ Επκουίας, 
.Η. Ε, ἵν. 26. Ἰ. 
ὃὓ τ. ἵαπ Εν πιατείω οἵ ουἷεκ Α νοο ἵν νο {οἱσνίης 
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1ος ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΛΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ΟΟΒΡΕΙ. 

Βοϊνοίίουι Περὶ τοῦ ̓ Ανατελε ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ δικαιοσύνη, 
οποία ήσα {γοσι Ῥν, ἱκκὴ. Ἰ. 

Ὁ 1 Μερίων . . « ἐπικρατούντων, αη]κα, Πως, οἱ ἔλε Ῥορει, ἵ 
Τις περοσί οἵ Ολήπρς ὙγἉς ἰοἱα)1γ οἰνκπροά Ὁγ νο ακοοπάσπογ οἵ 
Ῥοπιο, Ίο 866 αἲὶ νο κεἰ{-ποτοτηίης Ῥοπατα πε βοά Ένα 
ποτά Ἰνεπά, οπδ αΏογ αποϊΊνος, Ἰνοίοτο Ίνα τἰείηᾳς Ῥοπαος απά 

τανκ, Το οατι σας πἀδεπ]γ Ἰοβ νοίὰ οἵ αφ, 
πα ορ.) 

ο 3 ἐιφηφοράν. ας Τνως, Ι, 6 Πδσα γὰρ ἡ Ἑλλὰν ἀπλφν- 

λεωφόρους, “Ἠήρ]ννναγς. Ῥ]α, Ίαιος Ἴό1 0 τῶν ἐκ τῆς χώρας 
λεωφόρων εἰς τὴν πόλων ἀεὶ τεταµένων. 

ο 6 ζιβύνας, “πάπας 8Ρροασε. ΤΧΝ. ουμώ. 
τὰς ζιβύνας αὐτῶν εἰς δρέπανα: Λ4νοη. Υ. 33 (191) κυνηγοὶ δύο 
ἔχοντες σιβύνας ἐπιχρύσους: Απζιοὶ. Ρα]. η. φ1ὶ Ππτανέ, τί σοι 
σιβίνας ; 

ἆ 8 ἐπιστήσαντα. Δο, τὸν νοῦν. Ο{. 1 Ὁ ἐπιστήσας, Όσπιπιον 
ἵπ Ῥο]ϊγυίας, ο. ᾳ. ἵπ. 23. ἅ γνοίη ὃ ἄν τις . .. ἐπιστήσας. 
11 Ὁ 1 ἀφορήτου δυνάµεωε. Ίλυς, ἵν. 146. 6 βοῆς µεγίθα 

ἀφόρητοι. Τὴ9 οααίος τεκάῖηρ ἀπορρήτον 10 ννας ρετῖναρς ευᾳ- 

Εβονοὰ Ὁγ το α 4, Ἰ ἀπορρήτον δυνάμεως, - 
Ὁ 8 Πέρσας μητρογαμεῖν. ΟΙ. Έα. Απάγοπι. 1]1-5 

τοιοῦτον πᾶν τὸ βάρβαρον γένος 

πατήρ τε θυγατρὶ παῖς τε μητρὶ µέγννται 
κόρη τ' ἀδελφφ. 

Οπ Ολί Ῥάδδαρο (νο Βο]νο]ϊαδέ τεοπηκτκα, “Τ]οιο απο Ῥεπείαῃ 
οπφέοπις. ναί 9 Ίνετο ἱππραίοά {ο Όνο Ῥετείαπα ϱεπογα]]γ ἵς ἴπ 
ολες απἲ]νογα ἨἩπιϊεσοὰ {ο Ένα Ἁαρί, Της Οπέα]]ας, κο, 4 

εΝαπι Ἁίαρας εκ πιαίτο οἳ Ὠπίο αἱππσκίατ οροτίαε, 

Βἱ τογα οἱ Ῥογεαγαπα ἱπερία το ρίο,) 
Βίταῦ. 7345 τούτοις δὲ (τοῖς Μάγοις) καὶ µητράσι συνέρχεσθαι πάτριον 
νοόµισται. 36ο Ἰονγονοτ {ο Ῥβλκαρος {τοπι ἨΒατάσκκπος φ ποσά 
ὮΥ Εικουίας Ἰο]ουν, 3756, 478 ᾱ, απά Βεχε, Ἐπιρ. Ηηρ. Ἱ. τρ. 

παρ᾽ ἡμῖν μὲν ἀπηγορεῖσθαι µητράσι µέγνυσθαι, παρὰ δὲ τοῖς Ἠέρσαις 
ἔθος εἶνι μάλιστα οὕτω γαμεν. Όπ νο Ῥπεναίοπου οἵ αο]ν 
ουκέοτας 966 ογοπΥ Ταγ]ου, Γωσίογ δή, Η. ε. 11. 8. Έσπι, ΛΙ. 
δις; Ὠίομ. Ἱ.. Βγουεν. | κ. 84: Ροϊγὺ. ἐκ. 4: Ομ. Οκ, 

ν. 17: ΡΗ]ο διά, Γε βρεσίαἰ ενας Πευφ. Ίο λί Μητέρας γὰρ οἱ ἐν 
1ο 



ΓΒΟΟΚ 1. ΟΠΑΡ. 4 118 

ο τέλα Περσῶν τὰς αὐτῶν ἄγονται καὶ τοὺς φύντας ἐκ τούτων «ὐγενεστά- 
Ὅ πονς νοµίζουσιν. Οτίᾳ ο. Οεἰε. ν. 27. 
τος ο ἳ μη ἀνθρωτοβορᾶν Ἀκίθας, Τα απά οἴῖνα ῥτασίίους, 

Ὁ. πηηοῖν νο Ογοε]ος οοπΙπποΏΙΥ αδοτ]υοά {ο νο Βογηίαης, Ἠετοδοίας 
416) ποίοτε ποε ἐο Εἶνοπα Όπέ {ο νο λακεαροίαο 

σος Νο α πιδη Ἰγας ϱτονγἩ Υ6ςγ οἱ ᾱ, αἲ] Ἰι]ς ΚίΠΑΙΠΕΠ 90η ἑορεί]νος 
απᾶ οἵες Ἠἶπι πρ 5 α καοτίῆος, απά νε [ε]ν Ἠήπα 8οἴπο οπέε]ο Ἰοείάσς: 

ο απὰ Όνογ Ἰνοἳ νο Ποεὶν απά [οπεί προῃ ἵε. Τίς ΕΥ τορατά 45 
ο Ένα Ἱναρρίουί επ; Όπέ ἰξ α Ἰπδη Ἠ8 ἀῑοά οἱ ἀΐποκκο, {ἴνογ ἆο πο 

σος καἲ ήτα, Ῥωὲ Όνατγ Ἰήπα η νο θαΔ]Ν, τορατά(ηᾳ ἵέ ας ᾱ πηἰκίοτέυπο 
αὲ Ίνα ἀῑά πο οοππθ {ο ο καστίβοσά,” κ Αωόν. 

π αεοοαπέ οἵ νο {αποταὶ ουφέοπης οἵἳ νο Μακεαροίας, απ 

Ὅπγα οἳ Όιο Ὠουΐους (629): “ ΤΊνογ ποἰέλνετ καοτίβοο πος οαί ΑΠΥ 
Ὅ πια]ος Όπὲ ΕιοΥ Ρωέ ἓο ἆθαίὴι ἔ]λο πιθὮ ιο Ίαγο θχοοοᾶθά ἐλοίς 

φενεπ σέ γοας, απ Εἶνο πεοχὲ οἳ Κῑπ {ο οαε]ι Ίφ νο τἰρ]νέ {ο οαξ 
αλα ο). Οἱά ποσο Εἶνογ εταηᾳ]ο απά ἔἶνοι Ὀατγ. Τζ απγ ος 

το ἀῑσα Ἰνοίογο Ἠία φονοπεἰοξ]ι γεατ, Ίνο ἵ9 πο οαέεη Όπέ Ὀωτίοά. Ῥος 
Ὁαἰπίας ουκίοπις πποπᾳ οε]νος Ὠδίίοπα, 996 Ἠετοάσέας, Η1. 38. 99; 
-. Βακε, Ἐπιρ. ο, Μαιλ, χὶ. 191: γε, αἲ Ρἰω. Μον. 348 Ο (ποῖο) : 
 Ροϊγ, ἐκ. 4, οἳ ἨΗαπηίυα]ς το]οσίοη οἱ ἐἶνο Ῥτοροφαὶ Εμαέ λῖ9 

ο κοἰάΐοτε Ἰνου]ά οαὲ Ἱναπηδη Ποε]ι γνλή]ο οτοβδίηᾳ (ἶνο Αἱρ. 
ος ᾱ πουκὲ ὃς αἀάοὰ ναί ρποταπί απά ἀεαδοά 8αταρος Ὑν]νο 

Βοΐου νε]νο ]φείβοά ἔἶνοια : οἵ, Βοχε, Έπαρ. ΗἨρ. Η. 4ο] καὶ οἱ ἀπὸ 
τῆς στοᾶς οὐκ ἄτοπον εἶναί φασι τὸ σάρκας τωὰ ἐσθίεν ἄλλων τε 
Ὁ. ἀνθρώπων καὶ ἑαντοῦ: νά. 441 καὶ ἐὰν τῶν ζώντων ἀποκοπῇ τι µέρος 

Ἠν χρόνος, ἡνίκα φῶτες ἀπ' ἀλλήλων βίον εἶχον 
ἁ σαρκοδακῇ, κρείσσων δὲ τὸν ἧττονα φῶτα δάῖζε. 
α σ4 σαι, ΑΙ. ελ, νπίέος οἱ νο κοπ8 οί νο Κάπρι οἳ Ῥοπεία, 
ος ἡβήσαντες δὲ ἀδελφαῖς καὶ µητράσι καὶ γυναιξὶ γαμεταῖς τε ἅμα καὶ 

ἠσκημένοι: 4. ϱ15. ὮὨϊομ. Ἱ Ῥγουςα, Ἰ ὅσιον νοµίζεν μητρὶ 
ἡ θνγατρὶ µέγννσθαι ὡς ἐν τῷ εἰκοστῷ τρίτῳ φησὶν ὁ Σωτίων: ἰυίά. 
ἵκ. 1 Πέρσαι μὲν γὰρ οκ ἄτοπον ἡγοῦνται θυγατρὶ µέγννσθαι, 
Βοκε, Ἐπιρ. Πρ. 1. χο καὶ ὁ Χρύσιππος δὲ ἐν τῇ πολιτείᾳ 
δογµατίζει τόν τε πατέρα ἐκ τῆς θυγατρὺς παιδοποιεῖσθαι, καὶ τὴν 

-- 



115ς ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΕΛΤΙΟΝ τον ΤΗΕ Ο08ΡΕΙ, 

μητέρα ἐκ τοῦ παιδός, καὶ τὸν ἀδελφὸν ἐκ τῆς ἀδελφῆν. Ἓγτευ Ζοπο 
οἱ Ομωπα, ἔἶνο {οωπάετ οἱ (νο Βεοῖς Βε]οοὶ, Ἰνά αἲ οπο πιο 
Φε[επάσά πιαττίαρο Ον ᾱ- πποῖνος ἴπ νο πιο ἀἱαριμίπς 
Ἰαηρυαρο : ἵνα Εής αρ ἵνα Ἠοι]ς Ὑπείσα απάαε ἐὰν {αβσφμος 
οἵ νε Ογηίς Οχαΐος, : 

6 6 τὰς παρὰ φύσω ἡδονάς. Βοχέων Επορίείσας σίαίου (λαέ ουν 
Ένα Ογηΐον απὰ (ἶνο εἰοί Βἐοίοε, ΄Ζεπο οἱ Οὔΐστα απά Ἰεαπί]νος απ 
Οτγκάρρυς,’ ἀθο]ατοά απηκεαταὶ γ]ου {ο ὃς α- Εήπα πποζαὶγ "ἵ- 
ἀῑετεπί”; Ηγρ. Η1.299. Ο{. Ῥε]]ας, Αιοίοε, Δο., 398 (Έα. Έχασε}. 
69 τὸ παλαιων ἔθο. 99ο ποίο ο 1 ο 1. Ελπάστα Ῥαϊτίο 

(Εφηρε Εερίογαίον Ενᾶ, 1896--Ί, Ρ. 13), αροακίπᾳ οἵ Όνο ἑσπι 
οἱ νο Αι Ὠγπακίν αἱ Ὠουλνκο]ν, νέες, “Το πποσέ Ἱπεροτίαπί 
οοπε]ακίος, Ἱκιοτίσοα]]γ, ἵν Όναί πδατ]Υ Ἰνα]{ οἳ νο ρουρῖε αἱ Όνε 
Εππο ννοτο ἵπ νο Ἰναυίε οἱ οτί νο Ὀνοδίος οἱ νο ἀεαὰ πποχο ος 
Ίσκα {ο ρίΐδοσα, ἵπ 80Π06 6896. ευπάετίηᾳ «ΥετΥ ἴνοπο ἔτοπα [9 οἱ]ουν, 

απά πταρρίηᾳ οαοἲι η εἰοῖλι Ἰνείοτο τοπσταπρίπᾳ ναι, Νοκ 
Ῥτασίίου νας φυροσἰοᾷ Ὀείοτο Απποῦς Όνο Εργρίίαπα, απά 

Ροΐπία {ο α- οπππ]υαὶ αποθίσγ. Το ἀθίαί]ν Ἱνετο ἀἰκουκασᾶ ἵπ 
Ένα Οοπίεπρογατγ Κεσίειο {ος Ίππο, 189Ί.᾽ 

ἀνθρωποθντάῖν. Όπ νο πάς ρτεγα]επου οἱ Ἱνωπκη καοτίβοες 
β.6 Ὀοἱον 4ο, Τδ4-ό1. 

4 1-12 434 Ἱστοροῦνται γοῦν . « « γεγηρακύτας. Α Οποϊαίου, 
αΡρατεπ]γ υπασκπον]οᾶροά Ὁγ Επκουΐης, {χοπ Ῥοερίγτγ, Ώε Αὖι. 
ἵν. οι. ο, γα, αἆ Ρίω. λίο. 318 0, 

ἆ  λΜασσαγέται, Ἠάι, 1. οἱ “Τμ παβου 19 φολοά ἵπ Όνα 
Εαεί Ὀογοπά νο τίνει Άτακους.) 

Δέρβικες. αν 
πο {ας {τοι Κλήνα: Βίταῦ, 11, 61ο. Το Βοῦτγου (οσᾶ, Α) απο 
οὔεη ππεπιοποά Ὦγ Βααῦο, Ὅναέ νθνουί α.γ αἰπείοα ο Όνο 
οωκέοια Ίο ἀθκοτίυοὰ, | 

ἆ 6 Τιβαρηνοί. 66 Ἠαπ]ίπεσα, Ἠάί, νοὶ. {. δότ '"Ὅνά 
λέοκολή απιά Εἶνο Τη ατοπί, αἵνναγε οουρ]οά {ορεί]νετ Ὦγ Ἡετοδοίας, 
απά οοπκίαηΕΙγ αακοεἰαἰοὰ υπάος νο Ἠπαίησς οἱ ἀίωλαί απά 
Τωρίαί ἵπ νο Αφογτίκη ἱηκετίρίίους (115 ας Ἀοκ]νοὶν απά Ταϊναὶ 
ατο πι Βοτίρέυτο). . παυσε ἴνο ακείᾳησὰ {ο Οναί Βογήο ος Ταταπίαα 
Ῥουρίο, πὺο.... ορεολά ἑλαιραίναυ ἵν τας ομεῖν πιω ο 0 
π]νοίο τορίου Ἰγίης Ὀοένοσυ νο Ἀοάμετταπεκυ απά Ἰπάία, νε 

Ρετείαν Οµ]{ απά Όνο Οαήσμκίς Χεπορίοα (Απαῦ. ν. δ) Ίπποι 
εσας νε Τοατεπί αν αἰνίως α (Γ]οπᾶ1γ πεοερίου {ο νε Οποεία, 

.. 
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ιν αῶος ᾱο Πως, μιδίνὰν οιά ἰβνλομίοργ, 
. 48 “Ταυαῖ απ Ἀ[οε]νοο]ν απο ἐἶνο Ταδαἰί απά Αίωκα, νο {οσππετ 
πείου Ατες Ὁγ ΒΙαἸπικποκος Ἡ (369-826), νο Ἰαίίετ ὉΥ 

Ρι Τ (6. ετου η. ϱ.).’ 

ο ἷ.- 
ου. ο ον... 

μα; ων] πποτο Βογέλίαπ Ἠούνογετ Ίνπς {ο Ρεαοίίοο οἱ έἶνο 
αι Ἠείπ]οίνει πείτε (ο (ἷςο, Τως, 0, Ἱ, 456 "ἴπ Ἡντ- 

5 Ρἰεὺα ριλ]ίοον αλῑέ οπμος, ορείπιαίου ἀοπιοκίοσς:, . . θοἆ 
Ῥτο «Ἡά φπΐεᾳμο (λου]έαίο Ραταί α φαίδις Ἰαηἱδέας, οπππς ο 

ταῖς πυραῖς. Ἠάι, ν. Ἶατ “ἴπ νο ορεΏ 8Ώαος 
οαπά να Ἰνοάγ οἵἳ νο Κῑπα Ίνεγ ἵαχγ οπο οἳ Ἰ οοποι.- 

ἠπος, ἠτοί ΚῑΙης Ίνοτ Ὁγ αἰταπρ]ίηα, απά αἶφνο Ἰΐ οαρΏοατος, 
οοοἷς, Ἠά5 ῥτουτα, Ἰΐ8 Ίο ΘΥ, Ἰΐφ ΠηθάΦΘΏρΕς, 90116 οἱ Ἠἱ9 Ἡογνος, 

Δε Της ἀοιοτίρίίου 9 Γα11γ οοπβττηθά Ὦγ Εἶνο οοπίοπ{8 οί α (οπαῦ 
αἲ Κατίοῖι (Ραπέίσαραεωπι), 866 ανν ]]ηδομ)ς ποῖς απ Πλαδίταξίοης, 

ο 18 ο Ι τοῖς κυσί Βίταῦ. ϱ1] "Τ]οθο γ]νο Ἀπὸ Ὑποτη οί Ὦγ 
-. οἱᾶ αρο ος ἀἴκομκο νογ ἔἴντουν {ο ἆθρν ν]νο ατα Κερέ {ος Ολίά ρυσ- 
ρουα, απᾶ ατο οα]]οῦ {π νο Ἱππρααμο οἵ νο οοπίσΥ “" Ὀατίοτν οί 
Όνο ἀεκά ' (ὀνταφιαστάς), απά (ἶνο ρατίς οπἱκίάο ἐἶνο γνα]] οἱ ἔἶνο 

το αλοί εἴεγ οἵ νο Ἠασίτίαης ατο οἰοαη, Όμέ πποδέ οἵ ἴ]νο ἱπαίάο ἵ9 {411 
ο οἳ πάπια Όοπος. 86ο Ὀοἱονν, 271 ἆ. 

ο 8 3 νυνὶ δὲ οὐκέθ ὁμοίως. Τί φἰδίσπηοπέ, απ/οτέαπαίοἱγ, αι 
οπἳγ Ίανο Ὄουα ἔτας ἵπ α Ἠπιεοά ϱ6Ώλο, απά απποηᾳ νο παβίοπφ 

| Ίποτα ος Ίδια εἰν{ηχοῦ {ο νε Ίνοπα νο ορο] Ἰναὰ ΌθουἨ ργοσε]νοά, Το 

- ποροτία οἵ ἐπανο]]οτς απιά πικαἰοπατίος ἵπ ους ον ἆαγ Ρτουο {ο 
ος οοπολικἰνοὶν Ενέ οπππ(ὑα]έκπι απά Ἱωπηδη Ακοτίβου απο κ] 

Ῥπενα]εΏῖ απποΏᾳ βαγαρο ἐγί]νος, 

Ὁ 4 προσανέχοντας, ' θά {ι]γ αἀλνετίηα,) α ίτοηρος ποτὰ εναν 
προσέχοντας, απά {γοφασπὲ ἵπ Ῥοϊγοίας, ο. ᾳ. υ. 37. 4 προσανέχοντες 
ταῖς ἐλπίσι τῆς βοηθείας. 
9” με ἐπιθυμίας ὁρᾶν. ΟΕ. Μαίε, τ. 28 βλέκων ,.. πρὸς τὸ 

ἐπιθνυμῆσαι, 
6 / εἰζωίαν, Απψοί, ΕΛ. Νίο ἱ, Β. 4 σννῴδε δὲ τῷ λόγφ 

”, 

πμ 



καὶ τὸ εὖ ζῆν καὶ τὸ εὖ κράττεω τὸν εὐδαίμονα" σχοθὸν γὰρ οὐθνάν σι 

εἴρηται καὶ εὑπραξία. 
ο 6 μηδὲ ὀμνύναι ὅλως. ία, ν. 34 μὴ ὀμόσαι ὅλως. 
ϱ Ἰ τῷ Ναί καὶ τῷ Οὔ. Απκοι, Τορ. ν, 4. 19 ἀποκρίνασθαι 

ναί ἡ οὗ, λα. ν. 31, πλου ν. 14. 

άἆ 5 ἀδιαφοράν. Τλο ταῦ Ίο Βοὲ ούαιοα; ὑαὶ αἳ γή, ᾱ. 

33. 10 τῶν ναυκλήρων ἁδιαφορούντων. ο» 
ἀκριβολογεῖσθαι. Ῥ]α. Οσα. 416 Α μὴ λίαν ἀκριβολογον 

ἆ ς περὶ καντὺς ἀργοῦ ῥήματος Ἐνίδειϊγ α αποϊαίου (τοι 
ΤΩΘΙΠΟΣΥ, απιὰ {οο {του {ο ἵνα οἳ ΑΥ κο η τείοτεπου {ο Ένα ἑσκί οἵ 
λαέ, χΗὶ, 16. 

ᾱ τ ἐφ) ἧλιων. ὑφ' ἡλίφ ΛΗ. Έοτ νο ποσακαἑἶνο ννο ΠΙΣΥ τοῖος 
ιο Ὠοπασαλι, 31. 431 τῶν ὑπὸ τὸν ἦλιον ἀνθρώπων: 316. 16 τῶν ὑπὸ 
τοντονὶ τὺν ἦλιον ἀνθρώπων, απά 966 11 8 6, 1οῦ ἆ 1; απᾶ ος Όνε 

ἀαε. Έα. Αἴο, 161 ἀρίστη τῶν ὑφ) ἡλίῳ µακρφ. 
18 ἆ 5 Τὥστεῖ τῷ δοκεῖν. Τ]νο οικείου οἵ ὥστε ἴπ ΤΕ, απᾶ Όνε 

εαρρεκίου οἱ ἅτε Ὦγ  ποοοπὰ Ἰαπά ἵπ νο ππατρίπ οἵ Α., Ὀοῦῦν βοοτα 
(ο νο αἰεπυρία {ο τόπους α ἀβλεα]γ. Τῆνδ πο οἵ ὥστε ας οφαἶνα- 

Ἰεπί (ο ὡς η κυε ᾱ- Ῥήγακο ἰ9 νοςγ ἀσανέβα!, απά 9 πο ωμέβοά 
ὮΥ Απζορϊι, Εοαυΐεε, 781, νους. Ῥαπεφ. 13, ος Ίλνας, η, α4: οἳ 
Ες αεί Ῥαάλκαρο 900 Αγποιης ποίς, απά οσπάρατο δε, 6, ΟΥ. 
86η. Ἠσείκοὶ ουπ/οσίατον ὥς τῳ δοκεῖν, “αν Ττ πρ]νξ 8οεπα {ο οπς.) 
Βαι ἵὲ πιου]ά νο Ἰνοίοτ {ο ο ὥστε πι ου. 1 Υα., 5 ἵπ Ῥ]α. 

Κερ. ἵν. 433 Α οὗ τῷ δοκεῖν λέγω ἀλλ᾽ ὡς ἀληθῶς μεγίστη, οἵ {ο τεονὰ 
ὧς γε τῷ δοκεῖν, α5 ἵπ Ατἰφίορλι, Ρως. 736 ὥς Υ ἐμοὶ δοκεῖν (ΑΙ4.). 
δ] 14 ἆ ϱ ὡς ἐν φαρμάκου µοίρᾳ. Ρας. Ίαιος 666 Ὦ ὡς ἐν παιδιᾶς 

μοίρη- 
16 Ὁ Β ἐφάφωτο. Ο8 Ενα ορἑαεῖνο πλνουὲ ἄν 9ο τό ὃν 3, 

ος; αἴ, δες, σὲ. ΟΥ. «18. αν φχ6.1. Ὀτ. δ. Β. Μαγος, Αρρεπάίκς 
{ο οσα, ΑΙ. βίον, τῇ. 

ο Ἰ τέχνας. . . τὰς µέσας, “νο Ιηξεττησδἰσέο αγία” 8οοπα το 
Όνονο νε] ον [ο Ἰνοένιθοη ε)νο πηροιαπὶσαὶ αγία, απιὰ (νο Ἠνοταϊ ατα 
καοῦ 5 πηπείς, Ῥαΐπιπᾳ, οπἹρέατα, απά Ῥροσίσγ, νο ατία οἳ πας 

απ οὀπάπηετος Ὀοίηα εκαππρ]ος οἱ νο Γπίστπιοδίαίο Ἰπά. 

ά 11 τί γὰρ ἄλλο ἡ. Το κε]οῖίου ἴπ Ενα πιατρίη οἵ ουᾶ, Α, τὺ 

πλῆρες ἄλλο, βοεπις Γπτοπάσᾶ {ο ἅτανι αΕἰεπί]ση {ο νο (ασε Ενας ἄλλ᾽ 
βίαπᾶς {ος ἄλλο πο {ος ἀλλά. Τὴο φπομίοπα τί γὰρ. . « καταλαµ- 
βάνων, Ὀείης οφ αἱ να]οπέ {ο α ποραίάνο οὐδὲν . .. καταλαμβάνων, ἵν 
{οἱ]οννεά Ὁγ αποϊῖνετ φυεκίίου τί δὴ θαυμάζεις; 

.. 
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16 Ὦ 9 ἀπολογισμόν. Το ποτὰ αἰτιολογισμόν Ὑοὶι (αἱκ[οτὰ 
ν {υτπιθά οτί οἱ αἴτιον λογισµόν, (νο τοκά(ηᾳ οἱ ΛΗ, 16 αἀοριοὰ 

Ἡ νο Ἰαίες οὐ ίοτε, Όπὲ ἀοοα ποί αρρεας {0 οχἰνὲ οἱδον]νοτο. Τε 
α τεαδίηᾳ οἱ ΕΙΟ ἀπολογισμός ἵ5 {τοφιεπί ἵπ Ροὶγυἷνς, 
α ε.α. ἵν. 4. Ἰ φέρων ἀπολογισμοὺς περὶ τῶν ἐγκαλουμένων, ὡς οὗ 
Ότο γέγονεν αἴτιος. 

ο 613 ἄλλως . . . εἳ µή. Α Ἰ68 ΟΟΠΙΠΙΟΠ οοπκίγασξῖου Εναν 

ἄλλων ἡ: Ὀαέ κο Ἠοπι. 0, χἩ. 4161 γην. αἲ ΟΥ, 1 οἱ. 

ο πὶ, ααι θα. ἵ. Ἰ δοἱ{, ΟΚ. 6γ. 86ο. Ἰ. 

. ϱ 4 τῶν ἐντευξομένων, “ οἳ αγ τεαᾶετα, Οἵ, Ῥο]γὺ. Ἱ. 4. το ἀλλ' 

Ότο ἔκ τούτων τῶν βίβλων καὶ τῆς ἐν ταύταις προκατασκευῆς δῆλον ᾖ 

ο ἆἩ ας ὡς ἂν... κατασταίη. Ἐπρουίας {τοφιεπ]γ πες έ]λο ορία- 
νο αἴτετ ὡς ἄν Γοἰ]οπίωα ᾱ {αΐαχαο, Ὑν]ετο ΑΕίο Ἡπαρο πνου]ά 
 αοφαῖτα εἶνο κα ]υποίίνα; ο 18ο δ,ἀ1; όφο6; Ἰδαφ; 24159; 

ο εἰ, Φος, 6. ὄγ. 8οο. Ἐκ. ᾖ. Β. Ἠαγοτ, Μυἱᾶ. 
6] Ό ι Φούικας... καὶ Αἰγυπτίους. ΟΕ. Ιωαείαπ, Ώε Ἀγγ. Ώεα, 3 
ς Έλεν οἵ ο πνοὮ νΊνοτα ννο πουν νο Ἐργρίίπης απο καὶὰ {ο 
Ἴνανα ουποσίνοά ἐἶνο {άρα οἵ βοᾶς, απ {ο Ἠανε Γουπάθᾶ ἑπωρίος.... 
'Βυὲ ποῖ Ίσηρ αΠιογννατὰς (νο Αβαγτίαης Ἰοατά {τοι ἴἶνο Ἐργρίίαης 

ο η ποοουπέ οοποεγηίηᾳ νο ῥοᾶς, απά ταἱφθᾷ ἔοππρ]εν πιά φμτίηες. 
νε Τ]οτο απο αἶκο ἑσπιρ]ου ἵπ Βγσία, πο 9ο οἷά Ὁγ {ας ας ἔ]νοφο {η 

-. Ἐργρι Οὔμογνο Οικ Ἐπκουίης Ὀουὴ Ίνοτο απά ἵπ αγ ἆ ρυίς νε 
.Ῥηουπίοίκις ὑοίοτο Όνο Ἐργρέίαπα, τονοτείηᾳ {ἰιο ογάος οἱ ]μποίκη. 
ο Ἡ 3 κατέχα λόγος. Οἵ. Τνας, Ἱ. 1ο ὁ λόγος κατέχει: Ἰάβυείουί, 

ο ἀμκαί. τοι. 1. ρ. 68 “κατέχει λόγος. Όσπιρατο Η. Ε. Π. τ . α:, 

ο αδ, αφ ἵν. 6 υ. 34, ο. Α οοπιρατῖοπ οἵ [νεο Ῥάββρος 
εἴνονα ναί νο οχργεκείον 9 πο οοπΏποά {ο οταὶ ἰταδίίοα ας 
ΤΙΣΥ πε]υδο οοπέσππροταςγ τον απ]νοτ]{ἶοα, απά Όναί [ὲ ἱπερ]]ος 
παθεμίο ανά ἐσωκεννογνγ Πποτκείον.” {Ιά. ρ. 338, ποῖο 4 "Τῆο 
ακαπηρ]ου οἸκονιίνοτο ἵπ Ἐπκουίης αἴνουν (ναί νο οχργοβκίου ἵπ Πφο]{ 
ὅσος πο Όπου αγ ἀοανε οἳ νο Γαοῖς τουυτάσα Ἰαί εἰρηίβος 

αἃ ποίνες πποτο ποτ Ίσα Έναν ““  ἵς τοἰκιοά  Π. Ε. Π. Ἁ], 14 
α Π1. 11: ἵν. 181 ν. 6 υἷα, η, 1: η. α].’ 
. Ὁ ΟΙ. Μπεροτο, ἰ (Όσιο ο Οοἐκα(ίοπ), Ῥ. 86 (Ἐημ. Έτε) 
ι «Τῆνο αγ, νο σασί, νο κέατα, ἶνο καπ, νο Νο Ὕνοτο 80ο ΤΙΔΗΥ 

Ἐηοκ ή απᾶ Οηαλόπα Ὀοίηρα νεῖνοκο νου Ὕνοτο ἀδ1ἳγ πιαη ζονέ {η 
. Όνο δα οἵ νο απίνογκο,. ΤΟΥ πνοτο πολ ρροᾶ ποια οπο οπὰ οί 
- Όνο γα]]εγ ἐο Εἶνο οξΐνας, απ ἐἶνο γν]νοῖο παίοῦ αρτουά {π ρτοςἱαέπι- 

15 
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πα Ονεῖχ κοτετείᾳη Ῥοποτ. Ενω πῖνοη ]νογ ἵνοραη {ο Ὥσπιο ἔἶνοπη, 
{ο ἀεβης Ονοῖς ρονγεσε απ οτί υπέος, {ο ρασσα]ασίκο Ονοίς ασια, 
ος νο πε] ἠοπκλίρς ναι κα υηλκοά απποηᾳ Έἶνοα, Ον παπί 
πας δὲ απ οπά, Ἐαοὶ Ρρεϊπείρα)γ, οαεῖν ποχως, οπεῖν εἴέγ, αἰπιου 
ετετγ γί]]αρε, οοποεἱνοῦ απά τερτοφεπίοά ΕΊνοπι ἀῑΠετοπ αγ. 

ο 6 ἐθωλόγησαν, 'οπ]]οά 0οῦ,' «τερατᾶεὰ α- οὗ. ο, ρτευο, 
184 1 Ὀρφία τὸν Οἰάγρον, ο μννκνο- 
Οερίνους ἐς ἵπ Ῥ]πάας, ΕΨίΛ, ἓν. 118 

ἐξ Απόλλωνος δὲ φορμικτὰς ἀοιδᾶν πατὴρ 

ἔμολεν εἰαίνητος Ὀρφεύς. 
Οἱ Ὠΐκεεῃ, αἲ Ἴοο, “αὖ Αροϊινε πνίκω, αἱ β11π..’ Ἐλο πάνω 
επε βΙως ᾿ 9 πο οστίαίη, απᾶ Οτρίνοις 9 οοπιπιομ]γ καἷᾶ {ο ὃν νο 
ος οἵ Όεαρτα» απά Οαἱήορο, Ῥ]αἱ, βγπρος. 19 Ὦ ἑωκά. 
Οἰάγρον ἀτελῆ ἀπέπεμψαν ἐξ Άιδον: ΑΡ. Βλ. {. 13 

Πρῶτά ννν Ὀρφῆος μνησώµεθα, τόν ῥά ποτ᾽ αἰτὴ 
Καλλιόπη Θρήκκι φατίζεται εὐνηθεῖσα 
Οἰάγρῳ σκοπιῆς Πιμπληίδος ἄγχι τεκέσθαι, | 

ποάλώοα οαήρκοὰ ἐο Οερόοαε «πα κών. ο 
Ῥ]αϊ, Ίαιος Πἱ, 671 “Νο πιοτε ἔἶναπ ο Ὀνουκαπᾶ οἵ πο Ὀνουκαπά 
γεασα Ίατε εἰαρασὰ αἶπου ἴἶνο ἀῑφοογοσίε οἱ Ώασάα]ης, Οχρ]νοας, ανά 
Ῥαἱαπιοίος,) | 

4 Ο. Ἰωείαι, Ώε Αγγ. Ώρα, 34 "ἴπ οἷᾶ επιοι 6τεα Αππονᾳ 
εἶνο Ἐργρίίαης ο αἰιτίπος Ὕνετο νε]ε]ουξ οαγνοὰ Ίππβρον (ἀξόανοι),” 
Έοτ Εαγρβαη φοπ]ρέατο ϱοο Ἠΐτε]ι, Αποίεπί Ἐφγρι. Η. το, 

18 Αα 2 μυστήρια, ΟΙ. Εατ, Έλεν, 943 
λνστηρίων τε τῶν ἀπορρήτων φανὰς 
ἔδαξεο Ὀρφεύς, 

Ατίκορὴ, Λαπ, 1022 . 

Ὀρφεὺς μὲν γὰρ τελετάς 6 ἡμῖν κατέδειξε φόνον τ) ἀπέχεσθαι. 9. 
8 4 τῶν γραμμάτων, Όπ νο Ῥ]ουπίείων οτἱρίη οἵ νο Οτοοῖς 

αἱρ]ναῦεέ κο Ἠετοδοίπα, ν, 68, ση Ἠανι]ίηκονς ποῖσα, απά 8ἱς 
Οατάπος Ἐν Πλ πκον)ν (0. Ἠ/.} Ἐκκαγ τη ἶνε Αρρεπάΐκ {ο Βου] Π, 46, 

α 6-ο 4, α να οινωμαν ος ὢω ο οκ ο ὰέΐἃμἃ 

ΕΏουκα :--- 

α 6 Τῆνο εατ]]οσέ οΟΙΠΟΡΟΣΥ, {. Ἰ, 8 (19 α--λό 4). 
α Ἰ Το εατ]ο Ενουίοργ, 1. 9 (17 8--λλ 4). 

5 ϱ Ῥ]ουπἱείαη {νου]οβγ (Θαποἰναπίαέλιοϱ), Ἱ, το (43 Ὁ-ι 
4: 4). 

59 Εργρίκη Εοοἱοβγ, , α (44 οσοι 8). 
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00 1, 6ΠΑΡΑ. 6, Γ  αύα 

ο 8 το λΜγι]νοἱοβγ οί Ενα ἄτουΚα, Η. 2--8 (62-89). 
ο ο Ῥηγείοα! Ενουίοαβγ οἳ Εἶνο βαπαα, 1, α--τ] (821-121). 
ο Το οταε]ος οἵ νο Οτοείκε, ἵν--νἶ (119-261). 
ὃς ΟἨ 8οπιο ἀοστίπον οἱ Ωτοσὶς ρἱή]οβορλετα, Υἱ (2632-96). 

ο 8 6-ο 2. Το ἀοοίτίηος οί εἶνο Ἠεῦπεννε, υἱ]---κ (198-458). 
ὍςΊ οἱ δηλούµενο. Το 0ΓουΚα, ]νο Ἠαγο ) δέ Ῥουῃ πιοπ]οποά : 
ος Ενεῖς ορίπίους οἩ οοΒΠΙΟΙΟΕΥ ΆΓο τερτεβοη{οά ὮΥ (νο οκἰτασία {τοι 

Ὁ Ῥιοδοσας Βἰουῖας ἵπ Ρρ. 19-21, πιά {τοι Ῥ]αέατοὴ, Ρρ. 22-56, 

--...- Ρο]γυίας αφος Εἶνο γγοτὰ γοτγ {γοιεηί]γ, 
ε.α. τν. δ. τ “Ῥετ]ναρο Ἰονγογετ {νο ασριπιοπέ οοποσγαίηᾳ Εἶνο 
ο αυτα] ἰπαπείεον οἱ οπ8 ΡοΙέγ Ιπίο Αποίλιος Ία πποτο Αοουσαἑε]γ 
ο. νρον Δοφνώνο) ἴω λαθος” 

τν κεχαρισµένα πράττεν. Ρα, ΕωλγρΛ. 14 Ἑ ἐὰν κεχαρισ- 
| Ὁ μένα τις ἐπίστηται τοῖς θεοῖᾳ λέγεν τε καὶ πράττεω, ἵ. Ρο». 

τ. αἱ, ο. 6. 
ο ᾱ Ἰ τὴν ἱστορικὴν βιβλιοθήκην. Ὠοᾶοτις Βίου]αφ ἀθτοίοά Ἰ] 
πνοῖο Ἠῆο {ο ντερ ο Ἠκίστγ οἳ αἲὶ παξίοης {τοπι ἐἶνο σατ]]οοέ 
παγήσαὶ Εἶπιδα ἁονεα {ο νο «βο οἵ ζα]ας Όλεδας, γεν γεῖνοπα 
Ίνα Ὕαά οσπίσπαροτατγ. Τίς ννοτ]ς Ἰο εα]]οά ἐἶνο Πέδγαγγ. Το 
Ποβοπίης εκίτασε 19 α Ἱ--ᾱχ ἆ 9 ἵν φποῖοὰ γνοτὰ {ο πγοτὰ {τοπι 

Ῥιοά. 1, 6-Β. 
Τ] 19 ο 5 περὶ τῶν µνθολογουµένων. “Ἠασο εἰο (Γαπαροπεπᾶα, 

Ὁ πῶν µυθολογουµένων περὶ ἑκάστου. Ὠλπδοτί. κά Ἰοο, Ώἱοδοτ]. 
νο 934 ἀγένητον, ' απεπεσίσᾶ, Ἱπροπεταίο,) οτ ' αποτϊαἰπαέο,” πευδε 
το δα οατεζαγ ἀἰκαπραἰκϊνοά Ίτοπι ἀγέννητον, “υπεροξίοη, γεν 

πηεῖν Ἡξ ἵν {οφ υεπί]γ ουπ{οαπᾶσᾶ, Ο4, Ερὶρι, Παεγει. Ἰχΐν. 641 

ἁ ἆ 8 ἐναποληφθῆνα, ΟΕ. 5 α 6. Το ποκδίπᾳς οί ΛΕΙΟ, 
-ᾱ αυ. σα ωεπωκώ  νφωω 
ο Ἱνατο; 9.6 ποῖς ο 44 ἆ 6. 

ὃὁ ζεὺς οὐκ ὧν, ἀλλ’ ἀνν' αὐτοῦ Δἴνου νινὶ βασιλείων». 

.. 6 7 

ο 



κά ων... 

.”σρ5 ΤΗΕ ΤΗΕΕΡΑΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ Ο0ΒΡΕΙ, 

40 ο « ἀναζυμουμένης. Όπ νο καρροεοᾶ ονο]αίίοι οἵ απἰπιαὶ 
Ἠἱέο ουί οἱ Π{ε]εκα τωκίίος οοππρατο Ὀε]ονν (16 ο 1) Ῥία, Ρλακά. 
φ6 Ο ἀρ' ἐπαδὰν τὸ θερμὸν καὶ τὺ ψνχρὺν σηπεδύνα τωὰ λάβη, ὧν 

(ασε οἳΥ αμάν Ὁγ ἀναζεομένης (ουῦ. ΛΑ). 
6 6 σινοιδῆσαι ' ἀνοιδῆσαι Καϊοέυς,’ Ὠἰπάοτί, ὃν ολαρον 

υΏΏθοςκκαΓΥ. 
ϱ 2 πτηνά. Ο. οσα, ΛΙ. δρο. 
ἆ { ᾿Αναξαγόρον τοῦ φυσικοῦ. ος ο ρφώα ου 

Απάαχαρογας, απά Ἰ]α ουππεχίου γι νο ολίεί πνεη αξ Αένεπε, 
.οο Ζο]]ος, Γπε-βοςγ. Γλέου. Π. 448 Π. Ἰστοί. 1. 849 “Ναπο οἱ 
ΑΠΑΧΑΡΟΓΑΟ θογαίσππασ Ἱνοπιοσοιηστίατη, ἃς,’ 

4 5 Μελανίσπη. Μεἰαπίρρε, ἀαμβίες οἵ νο οεπέαας Οµοίτοα, 
βατ Ώαππο {ο ἔπο Ῥ]αγε οἵ Εατρίάος, λΜεἰαπέρρε ἔλα εοίκε απᾶ 
λΜοἰαπέρρε δοωπά. Ἰπ νο {οσηες Ἀίοίαπίρρο 9 παπάς {ο υίος 
ΠΙΑΏΥ Ρ]οκορ]ήσαὶ πια κίσης, Τ]νο Ῥάδκαρε Ίνετο αποϊθᾶᾷ ἵς Ίου 
εΜοποά Ὁγ Ατίκίοξίε, Ῥοεί. αν. Β, 85 απ οκατηρ]ε οἵ απ ππλοσσαίπα 

εροοςὶ πο αλ εοὰ {ο Εἶνο οἰνατασίοτ, Τξ πας ἰπίτοδνοςά Ὁγ α πο 
Ῥτορεγνες Ὦγ Ὠἱουγείας οἱ ἨἩαίσαγπακευς 

Κοὺκ ἐμὸς ὁ µῖθος, ἀλλ᾽ ἐμῆς μητρὺς πάρα. 
«Νο πιο νο ἐαὶο, αι ἔτοπα ΤΗΥ πιοῖῖνος Ἰδατησά.” 

31 ο 6 κατ ὀλέγον διαρθροῖν. ΟΕ. Μακ λθ]]ος, Γκανπες ον ἕνα 
Αείεποι ο ἵαπφκαφε, Ρ. 413 “Ἡ νο Ἰσοοκ προν Ἱαππρααρο αὖ παξυταὶ 
{ο λίαν, ἵέ τομ] Ίνανο Ότοκαι οί αἲ ἀῑΠοτεπί επιονς απά ἵαπ 
ἀΠετεπί οοαητίος απποηᾳ Όνο ἀεκοσπόάστίς οἵ οπς οεἱρίπαὶ ραῖε; 
{, ος νο οοΠίΓΑΣΥ, ἵαπβιαμο 9 {ο ο ἐποπίοὰ αἱ αἩ- απβεῖαὶ 
ἱπγεπίίου, εἶνετο 9 1] Ίδια Γοββο ὉἩγ οαεἷν εαοσθοάἵπᾳ ποπετα- 
ση εἰνου]ά πο Άανο ἱπνεπεοά {δ οὖν άΐσπα, 

Ὁ 4 ἀρχέγονα, Οἱ σαι. ΑΙ. θιο τὴν ἀρχέγων ἐν. 
4 τ1 κοσµογονίᾳ. Το Ίου οοττοσὲ ἔοχτι κοσµογωκίᾳ Λνιμά ἵμ. 

ου, Α. ἵ9 (πε υομ{ἲγ υοςὰ Ὁγ Ὠἱοάστας Βίο., ὉΥ (επι, ΛΙ. 8ο, απὰ 
Ὦ} Τηουδοστοι, ΟΥ. Αῇ. Οµγ. 68. 6 (51 κ{). 

334 1 τῶν Πλοντάρχον Ἀτρωματέων. ὮὨλε]α, Ώοκοφπαρλέ ὤρακοί 
156 ’ Ριπἑατολ! Βετοπικίοου {χαρπεπίυπα.. . . που κατα κοτἰρίοείε 
πσίπεῦ εἶπο ἀμδυίο απιεπας. ... Οτο Βωοούίαν, 41ο οσὲ πίτα 
οἶας φοουσίέας, ρεπαίπατα .. ετοδἰά. Ον νο αανοτκήρ, 
Άρο, απά ρεπεταὶ εἰνατασίαι οἵ νο νοτῖς, 906 Ὠήεία, 6η Π., απά 

ος νο ἑακέ ρρ. ο] απ. Οἱ, Τοΐ]ατ, Οµέπει οἱ Ογεες ΡΜήονορλη, 
Ρ. 8 'Τηο οίνος οἵ Όνο Ῥψοιάο-ΡΙπιατελής Στρωματες (ανοαί 
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Ῥοοκ 1, 6ΠΑΡΕ. ], 8 σπα 

' μό αν.» {Γαρπιοηίς οἵ νεο] απο ρτεφογνες ἵπ Εω. 2). Εο. Ἱ. 8) 
πουλά βοοἵα [ο Ίνανο ὀταννη ἀἰτοςί)γ {χοια Τηουρυτακέας.) 
το πλφαμαρνφνανν Αεϊκίος, Μείαρἠ. Λ. 3 Θαλῆς μὲν ὁ τῆς 

Γ- ο. ος Εοτ α αἨήεα] οεπιαίο οἱ Τηα]ες 9ου 
ἐς καν ῬΜΐου. Ἱ. 411--26/ απὰ οἩ ἴ]νο ἀαίος οἱ ΤΑ5 Εατίν 

--ν . ἀρχήν. Ατεΐνες Βυί]ας, Γεσαίωγεε ον Αποΐενί Ῥλήωορλη, |. 390 
«Τλίς Ίν α- ποτά Νλίο, α εἶεα μπάαιοἰουᾶ, «98 φεατοεῖγ Ἡο 

{Εἶνο σχιωε οἱ ἔἶνο ννοτ]ά, πος γεῖ (ἶνο Άπα] εἰεπιοπέ, Όαέ ταῖνας Ενας 
ήπαρ νλεῖν εἰνοα]ά ἴο ακεωπιεά {ο ρἶνο 4 τα]οπα] οχρ]απαίἶοι ος 
ο νο χο, Τὴο ποτά Ργήπείρἰο ἵ9 Ροτ]αρο πεατοσὲ {ο ἵς εἱρα]ῆ- 
--υ-- ο οι ἱπάεβηϊία,... Το ποτά ἀρχή ἵ8 

-α {ο Ίνα Όδει Πτα ααριογοά Ὁγ Απακίαιαπάος, ψ]νο πιπᾶς 

.-- Ος Απακἰπισπᾶςς 9ο ος α. 
- ας τὸ ἅπαρον. Ατϊκίοι, Ῥλψε, ΠΠ, {9 “Χονν νο Τηβπέο Ίνας πο 
υμ (ἀρχήν), ἴος Εναξ ποπ]ά ο α Ππιῖε οἳ ε. ἈΜοτεονες 

ο Ἡε Ἡν ὑοι αποτεκίεά απά πάσκίτασδίο, ας Ὀείπρ  Κπά οί 
"ππ ρεϊπείρίο: {ος Εἶναί νεο γγας οτοαίοὰ πιακὲ Ίαν απ επᾶ, 

ο απ ἵπ αἲἲ ἀονέτωσίίου ΈΊνατο 4 απ οπᾱ. Ἰ]οτοίοτο, 48 Ἠ9 Δ4Υ, 
Ένεγο ἵν πο Βτνέ ρεἰπείρ]ο οἳ Ελία, Όαέ Οία 9οοπις {ο ὃς Ένα ἠτες 

Ῥεϊπεῖρίο οἵ Εἶνο του, απά (ο επι Όχασο αἲὶ απά ρονετΏ αἱ, -5 νο 
β.Υ ἨΊνο ππαίκο ο οξῖνες επ 19ος Ὀοκίάσς νο Ππβπ]έο, κο α- λπά 
ος ΑΕτασιίου (φιλία): αἶνο, Εἴνογ καγ, Ονία ἵ9 Εἶνο Ὠήνίπα, {ος Τὲ ἴν 
Πωπποσίαϊ απ ἱπεροτίκ]αῦ]α, 4 καγν Απακπιαπάςς γεν τηοκέ οἵ 
Όνε γη εἰκία, νι Ὦγ χὺ ἅπειρον Απακίπικηόος ἀἷά πο Ἱηδαν 
Ἰωβαίέγ ἵω νο αὐοίγασε, ὑπ α Κἱπά οἱ (πβπ]ίο πιαίίες (φύσιν τωὰ 
ποῦ ἀπείρον, Ηρροί.) σωὲ οἵ πεεῖν ας νο κατα έατα νο [ους 
εἰαπιοπία Ἱνατο κοραγα{εἲγ ({οσπιοά; 4ος Τοΐΐας, Ρηε-βος. Ελίος, 

ο αν αφ, απ Όνο ῥακκάρος ]νετο φποίοά {τοια Ατίκέοῦ]ο απιά Βἰπαρ]ιοίαφ 
ο ση νο ἀοοίτίπο οἵ Απαχπικηάος; Ακο Εἶνο ρβδέάρος οἱ Πἱρροϊγίων 
πα απά Τουρλιγασέας τη Ὀεία, 111. 
πα σα 19 



”.ῦ ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ΟΟΒΡΕΙ, 

Ὁ Ἰ τὴν φθορά. Λος {. 4. 3 (αρ. Ὠἶοίε, 1. 6.) ̓Αναβίμανδρός 
φησι τῶν ὄντων ἀρχὴν εἶναι τὸ ἄπειρον- ἐκ γὰρ νούτον πάντα γέγνασθβωι 

Ώνουρέισκοὲ, Γυἱά, ἄπαρόν τινα φύσιν, ἡν τὴν, ἀῑδιον κίνησιν αἰτίαν 
εἶναι τῆς τῶν ὄντων γενέσεως. 

ϱ 4 κνλωδροαδῆ. Βιρραὶ 1ο, ὁ δὲ σχήμα οημ) 
στρογγέλον, κίονι λίθῳ παραπλήσιον. 

4 ι ἐξ ἀλλοειδῶν ζώων, Ἡἱρροί. νο 
Εἶναὲ Όνο απἰπηκ]ς γετο πηλάο Ὦγ οχλα]αίου ἔτοια νο 8ση, απά 
ού Ἰραν αυ οἱ Από Ἡλο ο θἰΔαηὲ θαμὰ ο 

α. βε]ν.’ 

4 ό Αναξιμένην. Οπίου, Ερή. Ἔαι, Πε. Ῥ. αβό "Τα 
Ρτοείκο πέος οἱ νο Ἠτεν απά ἆθαθν οἳ Απακίπενος εαπηοί ἴνο 

ἀοιογπαϊηοᾶ, Βπί νο γαρ πυρ Ὦγ Απακἰπιππάας, απ νο ἵπ- 
κἰγησίοὰ ΑΠπΑΧΑροζας; απά Εναγείοτο πιυσέ Ἠαγε Ἠγεά {ο8, ο, 84.’ 
Ἀοο ΡλΜΙοἱ, λίαα, Ἱ. 86 Π. 

ἆ 7 τῷ μὲν γένα. Ὠίο]α, 136, 579, τονᾶν τῷ µεγέθα: ὁφθ αν γέα 
Ἠί : οοστ. 7αἶ]ετ οοπ]. Βπαρ]. ἵπ Γηψε, {. 67. 46 καὶ πρὺς Αναξίμαν- 

ὃρον καὶ ̓Αναξιμένην ἁρμόζει ἓν μέν, ἅπειρον δὲ τῷ µεγέθει τὸ στοιχεῖον 
ὑποτιθεμένονς Βπί φοο Ζε]]ος, Ῥγε,-βοσ. Ελ]ος, Ἱ, 468, Ὠλοῖα 
9 πο απ{ίο αοσυταίο ἵπ καγίηα ενας Τοΐ]ετ οοττοσία να τοπδίηᾳ : 
1 φποίος ἴ]νε Ῥβκδαρο ἴτοπα Επκουίως νι ν τῷ γένει, απᾶ ἆοεν πο 
»αᾳμεόί ΑΠΥ αἰίοταήοῦ. τῷ μὲν γένα Ἰπθαης /ἵπ πο ρεπαα, ας 
.΄ πλοίο ᾖΤοΐ]α, Οµπες, Ῥ. 4 "Απακίπεπος ἀῑπααν ποια 
Απακήικηάοτ τη ἑαΚίηᾳ [ος Ἠ]κ Εκ ρτἰπείρ]ο πο {πβηίέο πικξίος 
πτελνουξ Ίποτο ρτουίκο ἀείογπἰπαίίου, Ὀας νε Τηα]εν  φκαί- 
(α{ ρε ἀείεγπνίπεά πιποτ, Ότέ Ἰνο αραΐη οοἰποίάσς νι Απακί- 
πικηάετ ἵπ εἰνοοκίηᾳ {ος Ον Ῥεϊπείρ]ο α καυκίκπου ἐο γηνίοῖι Εἶνο 
εκκεη αἱ α πα) τείος οἱ Απακἰπιαηάετ)ς ρεἰπη ή νο πφοπος, μη] πηεοᾶ- 
πσαα Απά μπουκαίης πποίοη, θᾳαβ11γ αρροατοά {ο Ὀοἱσπα. ἴπ Ένα 
αἰτ ον απο {οαπά.” 

ἆ 8 πύκνωσιν, κ.τ.λ. Απο Ρλψε, 1. 4: ἴλε Οαεῖο, 8. δ. ἍἊ 

ἆ 51 ἐποχεῖσθαι τῷ ἀέρι Ατϊκοι, Ώε Οαεῖο, Π. 11. 6 « Απακι- 
ΊπεΏος απά Απαχαρογας απᾶά Ώοπποστίεας αγ ναί ς Ἐπονά ον ἴν 
Ώνο «180 οἱ Πα καί γ; {ος 1 ἆοον πο οὐς Οιτουρῖι νο αἲς 
Ῥαρθα] Όωέ οογετα {{ ογες κε α ὰ, αἱ Ὀπτονά Ὀοδίος ονἰάεπγ 
4ο: {ος αραἰηκί (ἶνο γελά Έλνορο απο ἀββου]έ {ο ππονο Έδοκυκο οἱ 
Ενείγ γοκἰκέαηος,) 

4 1 Ἡἱρροὶ. ορ. εἴε, 1, Ἰ (Πἰοῖς, α36) "Απά νο αίατα Ὕετο 
2ρ 



«0Ο 1, ΠΑΣ. 8 αα ἆ 

ουξ οἱ οασί], Ὁδοπυκο {τοι είς ατοβο ένο πηϊκέ Ὦγ εἶνά 

π οἵ πε] ἄτο γαρ ρτοδπσσᾶ, απά {τοπι ενα Άτα, ας Τε 

(τς προυπίοὰ ὠρνατά, (ο εἶατα Ἄνοτο {οππποά Οἳ, Βἰπιρ]ΐς, {. 44 “ΛΑ. 
᾿Απακίπενος «αὖ5 Ενα ἐἶνο αἷτ γκ]νοη ταγοβοὰ Ῥθουπιθο το, απά 
πνοι ουπάεηκοὰ Ῥουυσπος γεἶπὰ, γεν οἶουά, ἔνοη πιοτο νναίστ, νετ 

38. 2 Ἰθῳμοτάτην κύησωΊ. ΆἎπ ενἰἀεπέ οοτταρέίου ἵπ αἲ 

ο 188, οχουρέ Ὦ, π]οῖι Ίαα θερμότητα, πΙΘι κίνησιν ἵῃ ενα πιατρία, 
"νομος τἰρ]]γ «ἀορία ἱκανῶς (θερμότητος) λαβεῖ. Ἐοσ (νο οοἩ- 
αἰτασείου φου Ρίαε. Τλκαεί. 194 ΤὮ) ἱκανῶς τοῦ βάθους ἔχοντα: ΕΛἠεῦ. 

το δα Α ἱκανῶς ἐπιστήμης ἔέα. Ὠϊεῖα, Ώοχοφγ. ἄν, 68ο [οοννα Ζε]]ες 
το (βπε-βοσυ. Ρλέῖου. Ἱ. 214, ποῖο 4): “Ρετ]αρ θερμότητα αλου]ὰ 6 
το αθκᾶ Ίνοτο υεἱέ]νουέ κίνησιν.᾽ 

ας τὸ ἂν ἀεὶ ὅμοιον. ΊΖε]]ετ, ορ. οἵ. 67 «Το ρτοροαίέἶοι 
ο Ενα νο ΑΗ τοπιαἰπεά Ίο {ο Ιέδο]{ πιαΥ Ίανο Όοου επιποϊαοά 

ο γ Ἠΐπα (Κοπορίαπος) ἵπ τερατὰ {ο ἐἶνο τερυ]ατίέγ οί Εἶνο οουβθ οί 
"Ένα ποτά απά νο ἱπνατίαὑ]εηοκα οἱ (ἶνο απίγετοο, Βωπέ Εἶναέ νο 
"άμα βεποταἶου απά ἀθείτισίίου, αἲὶ ονπηρο απά. 

γεπῖ τα (ἶνο γγοσ]ά, 45 ππογε τεσρηί α{]λοςς αβθοτί, Ίνα οπηπος 

το 7 οὐκ ἂν γένοιτο. Τ]ο γατίους το (πρ οἵ Α απά Η 8οεη (ο Ὀδίταγ 
- αν ἐο πιακο Χοπορλαπος οτζλοᾶος Ὁγ ἱπαοτίίηρ ἄνεν Θεοῦ: οἵ. 25 

᾿ὀδέχσαι γοέσθαι μηδὲν ἐκ µηδενόε: 13 μᾶλλον γὰρ λαμβάνεται 
ο εἰκὺς εἶναι γενέσθαι ἐκ μὴ ὄντος ἢ μὴ πολλὰ εἶναι. Ἰα]]ετ, ορ. οἵξ. 

Ἰ, 645 αποίος Βἰπιρίίο, Ώε Χεπορλ. 4 ἀδύνατόν φησιν εἶναι, «ἴ 

τε ἔστι, γενέσθαι, τοῦτο λέγων ἐπὶ τοῦ θεοῦ, απὰ τὸ ὃν ἐξ οὐκ ὄντος ἂν 

ε 5 ὃ οὖν αἰσθήσεις φινδᾶν, ΡΙαέ, Ρλαεᾶ,. 66 'Ἠανο εἰρέ απά 
Ἠοαείπα αἩγ τα {ος που ΌΟἵ ταί]οτ Ατὸ πο (νο ΥΟΥΥ Ῥουία 
Ἱτρίπμ {ο αν προ Ον Όνοπνα, ναί (ἶνετο 9 ποίηπᾳ αοσαταίο ἵπ 
πϊναξ νο εἴεῖνας κος ος Ίνα" ΟΕ, Τλεσεί. τς] Ε. 

Δ Ὦ τ΄ αὐτὸν τὺν λόγον διαθάλλα. ἸΤοΐ]ος, ορ. οἷε, ἵ, 6714, το]οεία 
ο νο καίοπιουίς Ενα Χοπορβαπος γε]νο]]γ ἀοπίοά Εἶνο ροκ! Ὀ{1{εΥ οί 
ι Κπον]οάμα, ος Ενα νο τεουρηἱκοᾷ νο ρετουρείοη οἵ τοβκος οπ]γ, 

απά πο Οναξ οί βοπΏκο, 
1 τὴν γῆν εκ τὴν θάλασσαν χωράν. Ἡ[ρροί. ορ. εἴε Ἱ. τή 

ο Χεπορλαπος ακκοτίς ΄Οναέ εἰνοῖ]ν απο {ουπά ἵπ νο πηἰάκέ οἱ να 
Ἅ .”. 



ου ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΛΤΙΟΝ του ΤΗΕ 6Ο0ΒΡΕΙ, 

Ἰασά απά ἵπ πιουηἰαίηα, αἰκο {η ένο φααττίος ἵπ ΒγγΑσυκο ένο ρεῖηέ 
οἵ α θε ἵνα (οαρά, απά οἱ κοα]ς, απά ἵπ Έτους α Ῥήπέ οἳ αἩ 
αΠεΊνοΥΥ ἆσορ ἵπ νο είοπο, απ ἵπ Μαλί κεα]οι οἵ ο οτί οἵ 
πιατίης απίπηκ]α, απά Εναὲ νονο απῖηκ]κ Ὕοτο [ογπηδὰ νου αἲἲ 
Ορ Ὕνετο Πποδδοά ἵπ πηνὰ Ίου αρο, απᾶ Απ Ἱπαρηοίου οἵ 
Ένοπι πας ἀπίεά ἵπ νο πηνᾶ, Ά]κο αἲἲ πιαυκ]ηά απο Δκογοά 
πι ῖνοηπονοτ Όνο ἱαπᾶ {9 οαγτ]οὰ ἀονγη πο Εἶνο κο απιά νδοστησα πνά, 
αρὰ ὧνσα 16 Ῥηρίαο ἐ0 Φιαοςούὸ αφαία, ου ἐἶμον φκαηφ μα 
αἲἲ νο ποτά.’ ΟΕ. Ἠάε, Π, α., δίταὺ. «9. 

Ὁ ἡ ζπνριδίων). Ἡτρροί, Πυά, “Ἠο αἶκο καγο Εναέ νο 8η ἵκ 
(οστησά οκεὶν ἆκγ {τοι 40 ααφοπηυίαρο οἵ πια] κρασί (ἐκ μικρῶν 
πυριδίων).’ Βίου, Εα. Ρλψε. Ἱ. 614 900. Ἐκνοφάνην ἐκ νεφῶν πεπν- 
ρωμµένων εἶναι τὸν ἦλιον. 

Ὁ 5 περὶ θεῶν. Ρα. -Απίκέ, Ώε Χεπορλ. Ζ. εἰ 6. ΠΙ. 4 Εἰ ὃ' ἔστν 
ὁ θεὺς ἁπάντων κράτιστον, ἕνα φησὶν αὐτὸν προσήκειν εἶναι : Ἴστα, ΛΙ. 
Ίτη Εὖ γοῦν καὶ Ἐκοφάνης ὁ Κολοφώνιος διδάσκων ὅτι εἷς καὶ 
ἀσώματος ὁ θεὸς ἐπιφέρει: 

«Εἷς θεὺς ἓν τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισι μέγιστος! 

ο 1 ὁρᾶν καθύλον. ὮὨ]ϊομ. Ἱ.. ἵκ. 19 Ὅλον δ' ὁρᾶν καὶ ὅλον 
ἀκούαν, μὴ μέντοι ἀναπνεῖν (5ο, τὸν θεόν). δοσί, Επρ. Αν. Μα, 
ἐκ. 41, π θνοαί που οπίης Χεπορίππος, 

Οἶλος ὁρᾷ, οἶλος δὲ νοεῖ, οἶλος δέ τ ἀκούει. 

Βίοι απά Ῥτείιετ, 116, ποῖίε α; ο, Τεϊοτ, ορ. ο) 1. σόε, 
ποίο 2. 

ϱ 3 τὴν γῆν ἄπαρον εἶναι. Ατίκος, Ώ Οαεῖο, Π. 14 “Έοπιο [ος 
(νους ΓεΔΟΠΑ ακοτί ναί {νο μπδοτκίάο οἳ νο οατί]ι ἵν Ἰηβηῖίς, 
παρα πίης ναί Ἡ 9 τουοὰ άροη απ πβηῖίο, ας Χεπορίαπον Όλο 
ωλορλνοπίδη 2.9, ἵπ ογάετ Ελαῖ Γ]νοΥ ΠΙΑΥ το Πο πουνίο ἵπ 
ἱπφατίηρ αἴνος νε επωκο Ὠϊοίς Γσχοφγ. Ον. 68ο οοπ/οοξυσος 
καὶ τὸ κάτω πᾶν µέρος. 

6 6 Παρμωίδης. Τηοορλγαοί, αρ. Ὀνς εΠωρα 
ὁ Ἐλεάτης, Ο. Ῥ]α,. Ρατ, 117 “Ῥατπποπίάος παπά Ζοπο οµπιο ἴο 
Λνεπα, Ίνα ααἱά, ο νο ατοπί Ῥαπαίλοηποα: (νο (οταν ἵνα αἲ 
Ώνο επνο οἵ Ἰήκ γἱαξ αὔουέ 66 γοατε οἱἁ, τος νέο νε αρα, ναι 
πε]]-(ανουτεᾶ. Ζεπο γεν πεαα]Υ 4ο γθατ οἵ αμε, οί α ποὺῖο βματο 
απά {αἱ περοοί (οπεί). 8ορλ, 43] “νου νεο Ἱνοτο νογα νο 
ετεκὲ Ραγπεπίόος υμοἆ {ο ρτοσκέ αραἰαί Οίς, (ποια Εταῖ ο Ἰαμέ, 
4 ΝΑΥΕ τερεαπς Ὀοιὴ η ρτοςο απᾶ γεγνο: 

”. 



πο 1. ΟΗΑΡ. 8 αἃς 

ο αΤπρν Όναέ ο πο Ένοα ποῖοτ νη ρτουο {ο ὃς; 
ο Έτοια Ενα ναῖπ αυσκέῖουι Κουρ (νγ Ονουρηέ αναγ.) 
4 τὰς αἰσθήσεις. Ζοΐϊας, θήκες, 61, τοίοττῖπᾳ {ο Ῥατπποηίάος, 

ππούσονες, ἴν πο ἀῑκεποί {τοπ Ὀείηᾳ, {ος ἓὲε 9 Ονουρί 
οἱ ὣο οχἰκλονί. Οπ]γ ελαί κπον]οᾶμο Εναγοίογο Ίνας ἔτι νο] 

σος κλονα ως ἵπ αἲ] ης (λα οπο Ἰηνασίαδο ὑοίης, απά Ελίς ἵ9 
ος ἀΘΑΦΟΝ (λόγος). λα 8εΏβος οἩ ἔἶνο ο]νοτ Ἰναπά, Ὑν]]οὶι εἶνουν υ” 

ο πιἱΗρΙἱοῖέγ οἱ Ολἱημ, οτἰρίη, 4οςαΥ, απά «δημο, ... βουΓος 
ος οξ αἲἲ επτος ΟΚ. Ῥγε-βοσγ. Ρλέίου, Ἰ. 686. 

ᾱς οὐ ὃ μὴ ὅν, Βἰπιρίίο, Ρήψε. { τφα 
ο. ο. ΑΡΗ 

οι ὃ οὐκ εἶναι, 
ο ο οσα ἵ, απά “ποῖ-υείαρ’ ἵα πομίηᾳ αἱ αἩἲ. Ο, Ρια. 

ο βαπ. τό ο, 
το ἃ 5 τὸ ὃν ἀγένητον. Β. απά Ρε. 146 Ῥαττη. αρ. Βἰπερ]ίο, Ρλψα. {. ατα: 
σος ΣΟπο ποτά αἴοπο τοπιαίης, ναί “είηρ” ἰ9 
πο Απά πισηΥ εἱρης ἵη Ον ἀἰτουίου ολουν 
ος αμ] αποτοδίο ἰ9 ἱπάσετασυ]ε, 
ος Ὑλμοῖς, οἱ οπς Κῑπά, απιπονᾱ, φε)/-εφαἱροίφἁ: 
ο. 'Νος κας, πος ανα] ς, Όυέ ἵ 6Υος πουν 

ΛΙ οπο αἴετηα!.) 
"Το Ἰάσα κοοµι {ο ὃς ἴακον ἴτοπι 4 Ἰοπιοβοποσις ρ]οῦο φοἱ{- 
κυμαίησά, Οἵ. Τοΐϊας, Ῥηο-βουγ. Ῥλ]ου. ἵ. 684, 687. 
μά Ῥήνων. Οἱ, Ρἰκὲ. Ρλαεάν. 361 «Ώο πο ποὺ Κπονν λαέ ἐἶνο 

τ ήηρν αΡροας {ο ΜΙΑ Ἰνοατοτε Ιἶκο απά υπο, παπά οπε απά ΠΙΔΗΥ, 

απά αἲ τοέ απά ἵη πιοίου ἐοο’ “Οωί ατἠβοίοκί οἱ ἱηφοπίουί 
απἰάφακτα οχοορίέαε, ἵν Ῥα]απποάος ἀῑοίξας, ἵρφαππφιο ἱπγοπέωπα 

ο 



αφ ἁ ΤΗΕ ῬΡΕΕΡΛΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 6ΟΒΡΕΙ, 

ζητάν, λέγων ἐπί τινων ὀρθῶς, ὅτι δ᾽ ἐπὶ πάντων, οὐκ ὀρθῶς, Όπ Ένα 
ἀοειτίπο οί Γοπιουγίέας 66 71ος, Γγε-βοςγ. Ελίου, Π, ατοΠ. 

ἆ 13 ἐξ ἀπείρου χρόνον. Ἰλοτεο. Η. 294 
«Νου εραία πιαρίς {ας ποφυστα ποκστίαί 

Οορία Ώου Ῥοττο πιαλοσίνας πσοττα)]ται 
αμ ωάφγάκοπάφων 
ΘΟπαρτορίες απο παπο τη πποία Ρεϊποίρίοταπι ... 

(ὥτροτα απ, ἵπ θοὔεπα απίθασία αοἰαίο {ωοταο νά 
Ει ροεί Ἰδθο αοππρετ αἰπι] Γαίοπο {ετεπίας, 
Εἰ 4«παο οοηρυεταπέ ραἱροί βἰσπεπίαςγ οπάετα 

(Ὠωπάλείοπα οί εταπί οἱ οποφοεπὲ γίφυο να]εναπί.” 

Φέα0 1 ἩἨλίο. ὈὨίομ. Ι.. ἱκ. 31. 
ϱ ὔ ὑποβολήν. {Ιωά, “ζοαπάμίου”: μακό. - 

μὲν ὑποβολὰς κατατεθεῖσθαι. 
α 6 ἐναποληφθῆναι. 9ο (νε ποῖε οἩ 19 ἆ 8 απά 24 ἆ 6, 
Ὁ 1 Ἐπίκονρο, Όπ Ἐρίουτας απ Ἰής ἀοοϊτίπο οἵ. 117 ἆ 4 απᾶ 

Ηἱρροὶ. Βείω. Παετ, Ἱ. 19, απᾶ οἩ τὸν περὶ θεῶν τῶφον 360 
εεροεία1]γ Εἶνο νγε]]-κπον Ῥαδκαρο Ἰωωενο, 1. 6], 68. Ὠΐομ. Π.. κ. 
1323 (Ερίουτας Ἰοψαἱ αχ) θεοὶ μὲν γὰρ εἰσίν, ἐναργὴς δέ ἐστιν αὐτῶν 
ἡ γνῶσις οἵονς δὲ αὐτοὺς οἱ πολλοὶ νοµίζουσιν οὐκ εἶσίν, 

Ὁ 3 ἐκ τοῦ μὴ ὄντος. Ἰωαοταί, ἰ, 149 
εΡηϊμοιρίατα οπἶας Ἠήπο ποὺῖα οχοτάία εαπιαί, 
Να]ίαπι τοτα ο πἶ]ο αἱραί ἁῑνίρίέας απφσαη) 

Ὁ 3 ἀὲὶ τοιοῦτον, 66 (ἶνα ποίς ος 44 ἆ 11. 
Ὁ 6 τᾶν ἐστι σῶμα. Ἐρίσιτις αρ. Ὠίομ. Ἱ. κ. 349 τὸ κἂν ἐστι 

σῶμα" τὰ μὲν γὰρ σώματα ὡς ἔστιν αὐτὴ ἡ αἴσθησις ἐπὶ πάντων μαρτνρεῖ. 
Ὁ 6 ἡδονή. Ὠίαρ. Ἱ, ν. τοῦ νὴν φλινὴν ἂν ανν 

εἶναι τοῦ µακαρίως ζην. 
Ὁ 7 Οµ νο εἰἶδειτ Ατκίρρας απά Ἰή ρᾳταπάκου οἵ Ένα κατπς 
Ῥά1Πς 9ος Ἰό1 4 14. 

τὴν ἡδονήν, Ὠϊομ. Ἱ.. Π. 8] “ΤΟΥ αἴκο Οπ]ς Εναὲ Έναν ἴν 
. ἀἰΠετεπου Ἰνδένθου νο «ών ὃοπωπη απά Ἱαρρίηοκα: {οτ νο 

ων ὁοπωπν ἵδ ραγσυ]ατ Ῥίεακατα, Όπί Ἱναρρίησας νο οσπι- 
Ὀὐπαίίου ατίείπας {τοπ ρατσυ]ας ρίοσκατος, απποῦᾳ υήεν απο 
τουκοπεὰ ρἱεακατος ραδέ απ {ο οσο, Απά ρατήσα]ας ρίδακατο 
ἠδείγαὈ]ε {ος {5 ονη κο, Όαῖ Ἱαρρίπεκα πο οἩ Ἱδ ονΏ αοοσαπέ, 
Όσέ οἳ αοοοαπέ οἵ νο ραγήσα]ας ρίδαφυχος. Τά, 86 "Το 
καρροιοά ἔκο είαίος οἵ {οοίίπᾳ, μα αμαμιμωνο ος 
νείηᾳ ρίσκκυτε, απά τουρ]ι πιοίου ραία.) 

.. 



ο - Γ.300Κ 1. ΠΑΡ. 8 ολ, 

- "3 8 φυσιολογία. ΟΚ. 49 Έαγο, Οἰδιεκέ ἆ Αἰεκαπάγίο, Ρ. Ἰ9, 

αἱ θαλογω 866 ποίο οἩ Ἰ4 3 ο. 
σι Ἐμπεδοκλῆς. 896 {ἶνδ ποοοαπέ οἵ Ἐπιρεάοε]ες ἵπ Ἡ[ρρο. 

Κεβω, Ἠαεν. Ἱ. 4 απά ν, α], 18, νλνετο Ἰής ογνίοπα οἱ ἁπα] ίσα 
αν καἰά {ο Ίανο Όοετ αἀορίοά Ὦγ Ματεῖοα; απά Ῥ]πε. Ώε Ρίαο. 

σα Μος. Ἱ, 39, αποῦοά Ὀοίουν οἳ 749 46. Οἵ. Κ. 0. Μάϊος, ΠΜ εγαίωτα 
ο α{ Αποοιέ ὄγεεοε, Ρ. 465 “Το νους Ίνο βανο πιγ(λο]ορίοαὶ Ώαπιος, 
πρ ἄτο (λα αἲἲ ρεπείγα(ίπφ Ζεωε; αἲτ (λα Πίζε-φίοίπφ Ἠετα; 
οασεῖν (ας Ὀοίηα ἐἶνο ᾳἰοοπιγ αἲνοᾶο οἱ οχἰ]οὰ ερἰτἰ(ς) Αἰάοπεις; απᾶ 

ο παίος, Ὦγ  πατης οἵ Ἠΐα οἵνη, εκ. (. Ὠίομ. Ἱ. τ, 67, 7. 
64 φιλίαν καὶ νεῖκος. Τ]δ εππ9ος οί μῖξις απά διάλλαξις: εξ, 

Ότο Επιροῦ. Οασπν. 98 (Μυἱ]α)). 
Ότο Άλλο δέ τοι ἐρέω" φύσις οἰδενός ἐστιν ἁπάντων 
--΄ θνητῶν, οὐδέ τις οὐλομένου θανάτοιο τελεντή, 

- ἐστί, φύσις δ' ἐπὶ τοῖς ὀνομάζεται ἀνθρώποισιν. 
ο Ρα, δορλ, 143 Ἐ «Βαέ οετίαῖίη Ἰοπίαπ απά Βἰοίαν Ἀίαφος 

(Ποταε]είέας απά Ἐπιροδοσ]ος) αξ α Ἰαΐέετ ρετῖοᾷ οοποείγεὰ ενα ἔ]νο 
πο μα {οοὲ ο0Ἴγκ0 γγα {0 οοτηῬίπο Ὀοε]ι ρεϊπείρίος απά καγ ενα ““ ρείηρ” 

ο Ἡς Ὀοῦν οΏ6 απά ΤΙΚΗΥ, απιὰ ἵ9 Ἰνολά ἑομοί]οτ Ὁγ επ ἕΥ απά {τίον- 
μμ’ Βου ποίο οἩἳ 716 α 8, Ἐπιροά, Οαππι, 68. 
6 { τὸν ἀέρα. Ῥ]αε, Πνάα, Η. 6 "Ἐπιροάοείος αγ» ναί Όνο αἲγ 

πο Απνὲ ουραγαἰοᾶ, αμά ποχέ ὂνὸ Δ1ς’ 
ᾱ 6 6 ἡμισφαίρα, Τά, Η, τε 'Ἐπιροδοσ]δς καὖς ἐἶναέ (ἶνο Ίνεανοτ 
4 Ἰς κολᾶ, σοπκίαεἶηᾳ οἱ αἰς οουρεα]εὰ ὮΥ βτο [η ἐἶνο ΤπΑη πετ οἱ ἶοδ, 8 

Ἡ ουπἑαίπα ἵπ οασἷν Ἰνειίαρίνοτο (ἶνο οἸσππεπία Ῥου ο το απ αἰγ.) 
Σοΐΐσς, Οµέπει οἱ ο, Ελα, Ῥ. Ἰ4 'Τὶνν ΑΚΥ οοπεἰκί οἳ ἔνο 
Ἠαΐνεας, οπο οἵ Άπα, νο οξῖνας ἀατῖς, νετ Ἱπλλνος οί Άτο αρεηκ]οά 

ἵπ Ἡι νο {οσπνετ 9 ἶνο Ίνα ναι οί νο ἆδγ εππο, Όνο Ἰαέίοτ ο νο 

ε 4 » Τὴν δὲ ἀρχὴν τῆς κινήσεως, 8ου 7ο]]ος, Ῥγε-βοσ. Ρλου, 
ο, 166, ποῖο 4. 

- ᾱ 4 Οµ νο ΘΟΜΗΠΟΦΟΛΥ οἱ Ἐπιροδοε]ον 5 ἀθιοτίυοά ἵπ ήν οὖν) Ἡ 
Ῥουπι απά κ: οπἰοίκοά Ὁγ Ασίκοί]ο (9 θε. οἱ Οονγωρέ, Π, 6) Ώο 
Οῑείο, Η1. 4. το}, 1ου Ζε]]ος, Πυλά, 1, α7 44. 



444 ΤΗΕ ΡΗΕΡΛΗΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ αΟΒΡΕΙ, 

ά ϱ τοῦ πυρὸς ἀντανάκλασις. Ζεΐετ, Ποἱά, ασ6; Ῥϊα. ο ΡΨΑ. 
Όμας, κὶί "Του Ἰαυρῖι Ἐππροδοε]ος {ο πεογα {ος καγίπα Ενας ενα καπ 
ααμᾳ Ἅρια Αἰνοωά (σφωνήῷ αμ μ 

Πρ] οἱ Ἰνοανοη, 
” Βαο]ς ος Οἵγππρας αλίηος γεν ἁκαπέίοις (9ος. 

ἆ 6 ἀπολειφθέντο. Τὴο δα πιά είατα Ἱανίηρ Όσεν {οσπιδᾶ ους 
οἱ Ένα ραπετ Έτα, πε] γγας “οπαρΏέ πρ ἵπ νο πεποτα! η τὶ 
(εφ ἆ 8, 44 α 6 ἐναποληφθῆναι), νο πουν {9 {οσπιδᾶ {τοι νε]ναξ ἵν 
«1οβ ὑολίηά  (ἀπολειφθέντος), νο ἀεπκο απά οἰοιάγ αἲς πἰκοά 
να ροσίίοι οἱ Ἀτο, ΟΙ. 8ιοῦ, εἰ, ἰ. 664 Ἐμπεδοκλῆς ἀέρα συνε- 

στραµµένον γεφοειδῇ πεπηγύτα ὑπὸ πυρὸς ὥστε σύμμικτον. Ζε]μες, 
ορ. εἴε. 1. 16, πη]κὶ]οά αρρατοπΕ]γ Ὁγ νο τοκδίηα ἀποληφθέντος 
(90), αρρίἰον {ο νο ππουη νε]ναί Ἐπιρεδοσ]ος κα οἱ νο Ἡδανον., 
Οἱ Ρε, -ΡΙαε, Ώε Ρίαος. Ελίου. , αι Ἐμπεδοκλῆς στερέµνιον εἶναι τὸν 
οὐρανὺν ἐξ ἀέρος συµπαγέντος ὑπὸ πυρὸς κρυσταλλοειδῶς. Ὠ]ε]α αἷκο 
γενν ἀποληφθέντος, πιά τείετα {ο Καγκίσα, Επερεᾶ. ϱ. 433. 

4 ϱ ἐν αἵἷματι.. Α νονο οἱ Ἐπιροδοείος ἵν ρτοκοτνοά ἴπ 8ο, 
Κα. 1. 1οαό; ο. Ἐπιροά, γι. | (λα]αοἳν, {. ατ) 

αἷμα γὰρ ἀνθρώποις περικάρδιόν ἐστι νόημα. 
Ος ο, Τως, Περ. ἱ.  Ἐπιροδοοίας απίπευτη 6 οδπκοί ουτᾶί 
εαακαπα ααππραίποπα,) απά Ῥ]παίο αποἰοᾷ ὑε]ον, 269 4. 

ἆ το τὺ ἡγεμονικόν, οἴεαι. Ὠϊεῖν Ὀτασκοίς νοο ποτά α- 

αριατίους, Ὑΐμεις που]ά αἱ αἷμα (ος ἡγεμονικόν;ι ας πο 
οἴνπηρο 9 Ὠδυρκκαςγ. Οἵ, Ζοἶ]ας, Γγε-δοςγ. ΕλΜίος, Η. τό8, ποῖς {. 

ἁ 12 Μητρόδωρος Ἐἰουτία]νοά οἶγο, Ἡ. ο. 339: νο πας κα {ο 
νο  ραρί] οἳ Ὠοπιοσυτίέας, απά να απ αὈφο]αίο φοαρο, Το 
Βτεί ροπίσπου οἱ ήν νο Οπ Ἀαίωγο ἵν φποῖοὰ Ὀείονς, Ἰός ἆ 
«Νοε οἵ ας ποπ αηγλίηα, πο ενεν Ον, ν]νο]νοτ νο Ἴκπονν ος 

4ο πο πον, Οἱ. Οἱ, Ααιά. Π, 33. Ί4” Νερο κοῖτο που εεἶία- 
πππκΏο αφ αἱά απ ηλ] κεἶκιωυς: πο τὰ ἵρεαπα φαἱάστα ποκείῖτα 
αυέ εἶτο; Ὠςδο οπίπο αἶίπο αφ πἱά αἩπ ολη] αι. Τα Τοϊϊος 

(Οιέπεε, Ρ. 834) αγ Ολα «νο ο8Ώ Ἱαγά]γ Ίνανο ο--, 
νο Ροβα)υήΕΥ οἱ Κπονι]ελμο.) 

36 ο 1 µεθίστασθα:... εἲς κενόν. Το]ϊος, Ιδἱά. πμ 
«Ώαὶ Δο που]ᾶ 918ἱ {ο ο ἱπροο ων 
οκ] οἳ Οήωρε, αἲἱ νο νοῖά απά αἲ νο {αἱ απο ουπἑαἰποά,” 
Άβα Όνοαρ ννογάς, Ζο]]ος αγ», ἔλνοτο 5 ΄α ἵπουπα νήσο πο ἀσαυε 

{ νο {αυ]έ, πο οἱ Ῥπίατομ, Όνε οἵ εἶνο οοπαρί]οτ οἵ εἶνο Επκουίαν 
επἰτασί». Πε] πάορίς Ος νἷανς, π]ήεὶν αρρεατε ῥτουαυ]ς, ’ 

6 
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Ὁ ποσο αρρτορτὶαΐο {ο Όνο ῥτενεπέ οοπίοχ, ΟΠ αἰθήρ παπά ἀήρ ο0πι- 
ο ρατο Τοΐ]ος, ορ. εἴε. Π. 366, Οπὲ οἱ ΟἼναοἙ ννοτο {οσπηθᾶ Ὦγ τοῖαγΥ 
το αποξῖοῦ “ἔννο μτοκὲ Πωβακος Αοοοτά(ηᾳ (ο (ἶνο πηοδὲ πήγογεα] ἀἰκέίπο- 

ο σπα οἳ ἄσπκο απά τατε, οοἷά απά ννασπη, ἀατίς απά Ὀτίρν, πποῖκε 
παπά ἀεγ..... Απακαβοζας εα]]οὰ ένο Αοίλος απά Αἰτ, ἱπουά της 
ο πας Αοῑΐνος αἲ Εἶναξ ἵς ἵνασπα, Ηρὴέ, απιά τατο; απά υπάετ Αἴτ 

ο αἲ λαέ ἵν οοἷἅ, ἀπείς, απά ἆθηκο, Ζο]]ος, Ιυἱά, ποίθ 3, ἆπαα. ΕΥ. 1 
τα γὰρ ἀήρ τε καὶ αἰθὴρ κατεῖχεν, ἀμφότερα ἄπειρα ἀύντα. Εγ. 3 

αἱ γὰρ ὁ ἀἡρ καὶ ὁ αἰθὴρ ἀποκρίνεται ἀπὸ τοῦ περιέχοντος τοῦ 
λλοῦ καὶ τό γε περιέχον ἄπειρόν ἐστιτὸ πλῆθως. Αχἰκἰοξ. ἄε Οαείο, 

το 18 δεπκε, 69 τὸ μὲν μανὸν καὶ λεπτὸν θερµόν, τὺ δὲ πυκνὸν καὶ παχὺ 

το ψυχρό, ὥσπερ ᾽Αναξαγόρας διαιρεῖ τὸν ἀέρα καὶ τὸν αἰθέρα. 
ο 6 Μαϊχοᾶστας “ἴν καἱά (Ρίαο. ΗΙ. 9. 6) ἔο Ίνανο τορατὰθὰ ἴἶνο 

εαπίῖν ας α- ρτοεἱρίέαίο ἔτοπα Ένα νγαέετ, απιά Εἶνο 5αἩ 49 ἃ ρτοεϊρἰέκίο 
΄Ίτοπι Ένα αἷτ (τοῦ ἀέρος).’ Τοΐ]ετ, Π. α4Τ, ποῖο ϕ. 
8 6 ποιῖν . . . ἀστέρας. ΊΖεϊ]οτ (Ίου, οἵξ.) γαίες νο πθείῖοη 
Ὁ Νοί]νος (νοκ ννοτά πιο ἐἶναί (ἶνο δέατν αγο ́  βοποταξοὰ ο86]ν 4αγ 
ο αἴχονῖν Ενγουρ]ι ενα πίπεπου οἱ ἐἶνο 4ΗΠ ΟἨ ἐἶνο αἰπιοβρ]οτίο νεπέο, 
ος τείον οπ]γ {ο “Εἶνο βγεί ρτοδσείον οἱ ἶνο κίαγν.᾽ 
ο δα Διογέην. Ὠΐομεπος οἱ Αροϊιοπία, α Ρυρί] οἱ Απασίπιοπθς 
'απὰ ουπ{επΙΡοΓΑΣΥ οἱ Απακαροσας, ἵ9 οοπιπιοπάοὰ ὮΥ Ατκιοξϊο, {20 

ο ουκ, αἱ Οογγωρέ. Ἱ. 6, (ος ἰοκολίης Εἶναί αἲ] οχἰίπρ ήπρε απο 
το ππιθὰ οπὲ οἵ οπο ρεἰπι]είνο εἰοπιοπέ )Υ ἀἰΠοτοπίίαίίου. ΟΕ. Πίορ. 
ο ἃς κ. ϱΊ " Βο πιαἰπέαἰωοὰ ῑναέ αγ να (ἶνο ρείπια] εἰσπιοπί οἱ αἲϊ 
ο αμει; Όναέ Όνοτο γνας απ Ἰηβπίέο πυπηῦοτ οἱ πνοτ]άς, απά 4Ἡ 

Ἰπβηίίο γοῖά; Οναέ αἲν ουπάεηκεά απά τατοβοά ρτοδιοσά εἶνο ἁἱδ. 
{απο ξ πωκηνοσν οἱ εἶνο μηΐνοτεο; Ενα ποή πα γγας ρτού ποσά {τοπα 
ποίηᾳ, ος ας τοδυσεά {ο ποηίηρ. Βία. ΟΚ. ανά Κο, Είοφγ, 
ἱχοχε, Τοΐϊας, ορ. εἴε, |. 286 Π.; Ἡ. απά Ρε, 69: Βἰπρίίο, ΡΑψε. {. 
3εόαρ. Ε. πο Ῥτ. 63“ Έτοπα Ον ρείπιατγ οἰσιδηξ, νε λήοἷν 9 ἐἶνο αν, 
ουν πλαῦ απά ενα οἴ]νον απἰπια]α Ίνα νο Ἠ{0, απά κο], απά Ονουρ]ς. 

Ὁ ὅτι... ποῆῇσα. Όπ Ον ουτασίοα 9ου Φεἰ{, 6, 7. 864, 

απά Μαας, 68. 6, 519. 
8} ΛΠοτ απο Ελ Ῥααρο Ἡ. απά Ρε, 68, τοπιασ]ς (νε 
ο Ες τοίογομοσς {ο (νο οραποἱοφίοκὶ ἀοοίτίπας οἵ Πίομοπος Άτο 

ος κοῦκσατο απά κοπαίγ. 8ου Το]]ας, ορ. οἰε, 1. 185 Π. 

.” 



.Ἴ5δς ΤΗΕ ΤΠΕΡΑΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ Ο0ΒΡΕΙ, 

ο 6 οἱδ ὅλως Θεοῦ μνήμην. 396 Έγο ποίσ οι αλα]. ο 
ά 6 Τμ] απά Όνο {οἱ]ονείηα Ῥάλκαρο οἵ ενα Αενογαδήία Βοσναη 

αγε φποοᾶ αραΐπ απά πποτε {Η11Υγ αἱ 8019. 
36 Ὁ 6 Περὶ ψνχῆς. Ότ Ενί α πιά οὔ]νετ Η11 ος Ὦγ πε] εῖν να Ῥλακάο 

ο οοἑιπιοπ]γ ἀοροτ[υοά, 90 εὴνο Βσνὲ ποὺο οἩ ἐἶνο Ρλαράο ἓν Ῥακλονήν 
ΡΙαΐο. 

Ὁ 8 00 νο ἑεχί οἵ Ες Ῥαλκαρο, Ῥ]αΐ, Γλαεᾶ, φ6 Α, απᾶ οἩἳ 
μάμωμμοουμωο ο ο 
τοι, 1. Ργαεί. Ρ. αἰῑν ϱεᾳᾳ. 

Ἐγὼ γάρ, ἔφη, ὦ Κέβης. Τῆνευο ννοτὰκ ατο οπα οά ἵπ Ῥ]αε, Ἡ", 
η] ήεἷν Ῥάλλος {τοπ ἔφη ὁ Κέβης ἵπ Εἶνο ρτοοράἵπᾳ Ἠπο {ο νέος ὧν. 
Τη Εἶνο πιατᾳίη νο φοοοπά Ίνα (Ὁ) Ίνα καρρ]ίοά Ένα ποπ 
ποτά ας (ἨνΥ ατα {ουπά ἵπ Α Όνο Αποζηις Μ8, οἵ Επκουΐας: βού- 
λοµαί γε. ᾿Άκονε τοίνυν ὡς ἐροῦντος ᾿Ἐγὼ γάρ, ἔφη, ὦ Κέβηε. Το 
οὐνίουφ οἳ96 ο νο οπηἱκαίοη 9 (να περο( οι οί Κέβης. 

Ὦ ϱ ὑπερήφανον. Ἐν. ουᾷᾱ., ὑπερήφανος Ῥ]αΐο, αρτοεῖης νι 
σοφία υπάεγκοσά, οἵ νεο] εἰδέναι κ.τιλ. ἵν νο ερεκοροεία "Τε 
βοοτησά {ο πιο {ο ὃς α πιαρηἰβοσηί Ἰῑπά οἵ νεῖκάστα {ο πουν, ο.’ 

Ὁ το εἰδέναι τά. Οπιαεὰ ἵπ Ῥϊα Β", ναί ναρρίἱοᾶ Ὦγ Ὁ (αι 
ἵπ Α”), Ρατ ἵπ απ ετακατο αηά ραγ]γ ουἑκίάς Ένα πο, Το 
Ἱηφετίίου οἵ (καὶ) Ὀείοτε εἰδέναι (Βαγηςξ) ἴς ππποοθκκαςγ, 

6 1 κρῶτον τά, ἴπ Ρα, Β" πρῶτον νγας οπή Ε1ο8, απᾶ τὰ εἰουά αἲ 
Ώνε επ οἱ νο Ἠἶπο, {ο]οννοά Ὦγ τοιάδε ἵπ νο ποχί πο, Τ]νο ὰ οἵ 
τὰ Ὑνας εγαδεά απά νο οπιἰκείου καρρ]ἰοά Ὦγ Ὁ ἵπ Όνο {ο σπῖης 
ΠΙΑΠΠΕΓ: (1) Τὰ, (4) Τη), (4) Πρῶτον τὰ. Τις νο Ετης Ἰοξίοι Ἡ 
Ἰς πα Όνο πο, Ὅναῖί οἵ α ἴοσπι πο απο ἵπ Β.ι να του ἵν 

ψυτίάεν ὮΥ Ὁ οααίάο Όνο πο απᾶ ἵπ Ὑοτγ απικ]] Ἰοίστα, 

τὰ τοιάδε. Οπιαρᾶ ἵπ Ένα, Αἱ, Όαί καρρ]οά ἵπ νο πιαταίη 
ὮΥ να ροοσά Ἰναπὰ (Ὁ 2). 

6 4 καὶ τὸ Ψνχρόν, Α’. ἴηπ Ῥ]αε, Ἡ" τὸ ἴς οπή ασᾶ, ναί καρ- 
ρίϊοᾶ Ὁγ Ῥ]αι, Ὁ. 

Βεΐαως Ὀταε]εία [καὶ φνχρόν] αν απ Ἰποτροϊαίου, απά 
οσγιαπ]γ 'ουἰά” ἆοεν πο οοττεεροπᾶ πε {ο “ραπεοασοίου ” 
(σηκεδόνα): Όπέ Ονκί ψνχρόν παΥ ο α ουτταρίίουι οἵ ὑγρόν ἴν 
κυρροκίοά Ὦγ Ένο Ῥάδκαρει οἵ Ώΐομεπες Ἰποτίυς οαποῖοᾶ Ὦγ 
Πεϊπάοτί, Ην, Η. 1. 9 αδικο τν 
καὶ θερμοῦ καὶ γεώδου. {νίά, 4. 16 Ἔλεγε δὲ (Ἀρχέλασι) δύο 

ο 



0 ἨοΟΚκ 1, ΟΗΑΡ. 8 4θς 

ιο. ο Ενα, Α, συντρέφεται Ῥ]ας. Β3, ἐυντρέφεται 
τσ τας.) Ὁ. 
Ὁ πδ αἷμα. Οἱ 34 ἆ 9, απά Ίῶς 8 οοἱ]εοξίοι οἵ Εἶνο γατίους 

Οπκίρος οἳ αποἰουὲ ρὰήλονορύοτο ος Ὠλοὶς, Ώοσοφγ. 6ν, 191. 
ος 4 ὁ ἀήρ. Το], ορ. οἲξ. 1. 237 ' Ώϊομεπες (Αροϊ]οπ]αίος) Ἰίπι 
τος Κε Γ κας Όναξ αἰς 19 ἐ]νο 6«6οπου ἵη νε λ{ε] τοββοῦ ἀγνο]]ς, απά πλ 
ο πα]ᾶςα απά ρουογης αἲἲ ίηρε, Ῥοσαικο [9 Ὠδέωτο ἵ {ο βρτονά 
αμ. ουσ ανά νο κα οί Ε;. 6, αρ. Βἰπερ]ΐς, 
. 

ο ΑΝ αίανετ νο ουραπίο ρτουσκς ἵη ἐἶνο Ὀσαίπ, {έ ἑακος ρίαοο, κο ένο 
 Δοίίο ο ολο οἰοπνοπία οἵ ελο Ῥοάγ, φωἰίο ουέ οἵ νο ποβοῖι οί 

.. Ἡ6 απο πο Απγατο Ίου οἳς ρεπεταὶ απά αὐθίταςε 
πα ν απο {οτπισᾶ, Τ]ο ἆπο ππατετία] ἵ9 οοπκοἱομε]γ δαρρ]]θά, απά 
-- απ απουπαςίους οἰαοταίίου οἳ Ένα του]: Ρ. 84 “ Ποτο 

ο ναι νο τοκεῖν ἐἶνο Ἠπαῖές {ο ννλίοῖν ρ]ιγκίοκ] φείοπορ Ἰαφ αἰ{αίηος, 
ος Τῆς πιοτα] απά Ἰπεο]οσέα] {αου]]ος οἳ ππση Ῥε]οηᾳ {ο 3 τοβίοι 
ο τος ποῖν κοίοπου Ίνα πο Ίαηριαρο απά πο οχρἰαπαίίοη. Το 
ο ηνονάραέο ἔἶνοτα ἵ9 ἐἶνο ἐδαὶς οἵ α- Ἰήρ]νος Ὀταποὶν οἱ ΡΗ/]οβορὴΥ ; 
ε- μὰ {ως νεο ΜΕ] καΥ νε εν Ενα οἷά Βονοοίπιδη, “' ΝΗΗΙ οί ἵπ ἰπίο]]οσέα 

µ ον άφφλανλὼ κ Πίκί ὑπθείεοίκς ἐραε.”') 
᾿ -ὁ τὰς αἰσθήσεις παρέχων. Ρ]πέ, λε Ρίαο, ΡΜήου. ἵν. 8 Πλάτων 

α λαβούνψε τὸ ἠρομῶν Αείοίοι, |. ο, ἐς δ' ἁμπαρίω, ὁ ἐκ 
παντὺς ἠρεμήσαντος τοῦ καθύλον ἐν τῇ ψνχῇ, τοῦ ἑνὸς παρὰ τὰ πολλά, 
ὃ ἂν ἐν ἅπασιν ἓν ἐνῃ ἐκείνοις τὸ αὐτὸ τέχνην ἀρχὴ καὶ ἐπιστήμης, ἐὰν 
μὲν κερὶ γένεσιν τέχνην, ἐὰν δὲ περὶ τὺ ὃν ἐπιστήμηι. Λείαρλ. Ἱ. ο. 6 
Αποβαίνει ὃ' ἐπιστήμη καὶ τέχνη δὼ τῆς ἐμπειρίας τοῖς ἀνθρώποις. 

”» 

ὡ- ο. ὁ δ ἐγκέφαλος. Εάίπδυτφὴ Κεοίειο, ππαατγ, 1879, Ρ. ἸΊ : 
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κατὰ ταὐτά, "η νο βΑππο αγ, 1.68, 5 ΠΙΦΙΛΟΣΥ {πο Όνο | 
ροΏλος. 

ἃ ο οὐωώ τει Αν οὐων ών 
ἆ ) ὡς οὐδὲν χρῆμα. ΟΙ, Ὑΐμες, ἄε Ιάἰοέίμα, Ρ. χῇ6. 
ἆ Ἰ ἀπέμαβον Α', ἄποτ' ἔμαθον Ρα, Ἡ". | 

καὶ ταῦθ’ ἃ] καὶ ταῦτα ἃ Α", καὶ ἃ Ρ]αι, Ὦ. 
λατρίπα] ποίο ἵη Ἡ: | | 
ούτω ες ἐν 

ἄστε ἀσέμαβιν καὶ φαῦνο ἂν) ο ϊμψώ. 
οὕτω δεῖ αά ἁτεῖς ἵπ ππατᾳ. Ὁ ᾿ (Βοναιχ). 
2765 Οη Οκ ορίηῖου οἱ ΑπΑΧΑΚΟΤΗς 800 Ἴρο ῦτ, 
7 Οµπ ΠΒἱοάστας ϱεε 184ρσ. ἜἼνο [οοπίπας αποκίου ἵν 

βεπετα]]γ οχασξ, 
39] οἱ ἀναβλέφαντας εἰς τὺν κόσμον. “Ίπ «γε ο8ο ἵπ πο] 
{α11γ ἀεγε]ορεά εἰνικαίοπα Ίανο οπ]πιϊπαιοὰ ἵπ οοπιρτοοπαΐνο 
τολἰμίους αγκίέοπας, ἵπ Ἐμγρί, ἵπ Ἰπάία, απᾶ ἵπ Ὑοπίοτη Ααΐα, ἵπνον- 
Εἰμαίίοῦ ἴακος αφ Ὀαο]ς ἐο ἶνο ρταπὰ αἲ]-οπουπαρακείηα Ῥλαοποίπεπα 
οἱ Όνο Ἰνδαγεηβ ας νο ροῖπέ οἳ ἀσρατίατο {τοι πει πορίους 
φάδας Ἰνο οί ους’ (οΐχα, λίογοσοσπεµε, Ἡ. 456). 89ο Ἀακρετο 
ἵπ ποίς ος 1] Ὁ 4. 

ο 3 Οεἰτί γνας οτ{ρίηα]]γ εἶνο μοᾷ οἳ νο Ὠοϊέα, Ἰάεπεθοᾶ νε τῖν 
Όνο Πο (ΡΊαε. Ώε Πε, εἰ Οείν, 33), Ὀαξ «πο νο Ἠγκκου ροτῖοᾶ 
οπναγάς νο οτἰρίη οἱ αἲ] ἴοτπια οἳ τοβρίοα να κουμ]έ ἵπ 8υς 
πογκλὴρ ) (Νοάεππαηη, Πεέφίον ο έλα Αποίεπί Εφηρίίαπε, Ρ. 11). 
ο. Επικη, Τε ὑπ Αποίεπί ΕΦΗΡΙ, Ρ. 44- 

ο 4 ἐτύμον. Τ19 οοτταρί τοπᾶἵηᾳ ἐποίμον οἵ Ένα οἶδει 1858, 
ΛΗ απὰ οἱ Όνο Ὑπίίοαη ουᾷεκ οἵ Ὠ]οᾶστας (Ο) ἴ ουττοσιοᾶ ἵπ Β0, 
Ρτοῦα )γ {γοπα εἶνο Ὀοείον 88, οἳ Ὠϊοᾶστας, 

ο ὅ Μεθερμηνενομένων, Ίπ Όνο πιαταῖα οἱ οοᾶ, Α 4 ουπο απᾶ 
Ρατί οἵ 4 εἶτε]ο απο ἀταννΏ 45 αἶπης οἱ Βάπ απ λίοσα, νι α ποῖς 
(οἱἱονείης : “γ Όνο Ἐργρείσης εαἳἳ νο Βαν Οµίσία: πουν Οεἶτίς 
ἡ ἠπιοτρτεῖοά ““ πΙκηΥ-εγοῦ,”. Ώνε Βαπ Ὀείης καρροεοᾶ {ο κου ὮΥ 
πνοσης οἱ Ἠΐ ταγς. Απά Ένα λίουν νοΥ οσα] Ἰαία, νοῖν αἴκο 
νλνοη ἐταπε]αἰοὰ {πίο νο Οτοεῖς ἔοπρυς πποαης “Εἶνο αποϊσπε,”' οι 
Ἰντ απεῖοΏί απ εἴοτηαὶ ρεποταίου. Όσπιρατο Ῥϊπε, ες Τε, εἰ 
Οεέγ, κ 'Έος Όνο Κίπα απά Ἰοτᾶ, Οκἰτία, ΕΥ τερτενοπέ Ὦγ αἩ ογο 
απά 4 κοερίτε, απά κοἵης «γεν Ἰπίοτρτοί νο Ώαπηο αν λαηγ- 

εγοά,”. Όνο ον” εἰρα]γίως ΠΛΗ, απά νο Ισ γε, πι ενα 
Εργρίκ” Ἱαπρυαρο) Τις οἱἷά τερίοι οἵ Ἐργρί ουπεϊσίοὰ, 

20 



μα οσο 190Κ α, ΠΑΡ, 89 αὖς 

να ᾿αροακίπα, οἵ νο ποτελῖρ οἵἳ Εἶνο ρτεαέ φοἶἵαχ ροάς. Ἐδ, 
ὃν ὴ Αέαπα, Οεἰτία, Ὕνοτο αἲὶ ἀῑβετεπέ εοποερίίοης οἱ εἶνο 4ὐἩ- 

-κοᾶ, οἴθλνος αὖ Όνο ρἶνας οἱ 149, ος 48 ἐἶνο ἀϊκρογεος οἱ ἄπγκηθεα, ος 
τα. δείς ἁγίης {ο-άαγ, αέ τἰκίηᾳ αραΐπ οπ Εἶνο πποστονν  (Έσπικη, 

Ρ. 44). 
τς ἃ α Δώννσον. ΟἨ νο ἰἀαμείβοαέίου οἱ Ὠίοηγκυς πε] Οκἰσῖν 

.. κο Πάι, Π. ϱ», «8, 49, απά ᾱ. Ὑν. (Βἰτοῖ, 1. γι). 
| --- Αποηιοσἒι, ΕΥ. α1ἰ], ρτονετγοὰ ῦγ Ρ]α. Μίον. 658 Β 

ὀξὺς ἐλλάμπων. 
| ο ο ος ππάετεέαπις Ὦγ Σείριος ἐ]νο Βαπ. ἍΑοσο- 
το ο) 941 Σαρίου κυνὸς δίκην, 

Ώομ-είας, Όαέ ἵπ Ατοζηοσιις (1. ο) ενα Θα. 86ο Οµἱαίοτὰ, 
Μία, Θ9, 4. 11... Ίπ Ηοκίοᾶ, ΟΡΡ. 415 

τ1αΗΙγ τε]οσί Εἶνο ποίετεπου {ο νο Βαπ, (ϱ. Ρτεϊ]ας, (γ. 

Ῥ. 451, ποίο }χ. Αταῖ, Γλαεπ. 341 
ὅς ῥα μάλιστα 

: Σείριον. 
Ῥιαε, Ώα Πε, εἰ Οκΐν. 364 Α “Το Πποτο Ἰθαγηοά αππουᾳ ἶνο Ργίοκίς 

ὉἩς μοῦ οπ]γ θα) εἰ Νίο " Οκἱσίκ,” απά ἐν κος “Ίγρλον,” Ῥιὲ εἶνο 
ο νο παίηο Οκἱτίς ροπεγα!]γ {ο ουεγΥ Ρεἰποίρ]ο απιὰ Ῥοψεγ ρτοβνο- 

νο οἳ ποίωγε, τοραχάΐπς (ία 9 {νο οπ"96 οἱ πεπεταίοη.) 
4]: Ὦ «Τῆετο απο οσο ἐἶναί οχρτεκε]γ ααφοτέ ἐ]ναέ Οεἰτία ἵς Εἶνο 
Βσα, παπά ἵς πανιοὰ Βἰγίως Ὦγ νο ὤσοδυκα, αἶπου ἐ]νο ἱπδοτίίου ο να 
αεθοῖο (ὁ σείριος) Ίνα οπροἆ ἐ]νο Ώσππο {ο ὃο πἰκαπδογκίουά ΑπποΏς 
Όνο Εκγρύκπε ἵπ 315 Ἐ Ρἰαέατοῖ αἶνου α αΗὶ πποτο κατὰ 
ἀεεϊναιίσηι οἵ Ὅσιρις {τοπι ὅσιος απά ἱερός. 

Εζμολπος, Τ]νο πιγλ]οα] {οαπάσχ οί νο Εἰουκίηίση πωγκίοτίου, 
{ΑΛ Εαπιοίρας πα τορατάοά α: ο ρτἱομΙγ αγά, ροσπις απιά γντίείηρε 
ος να πιγκοτίος πετο {αυτίοπεεά απἀἁ εἰτου]αέοὰ αἱ α Ἰσίος επιο 

μωάσς Ἰής παιιο) (Ὀία, Οἱ. απά Β. Βίοφγ.). 
4 ϱ Ένα οπ]γ Ἐπαρτιοσί οἱ Εαπποίρις (Θαἱάκκ). 
4 5 Οερα. Εν, η. 3 Ὃν δὴ νῦν καλέουσι Φάνητά τε καὶ Διόννσον. 

Οµ Οκ Ιάεπείβεκίίου οί ῬΊναπος απά Ώου γκο 9ου ΟΥρ]ήσα, άγφον. 
16, Πψαν. ν. 8, ΕΥ. ν. 8; ἄεα, Κεουφν. κ. α]. Ος νο Οερ]ίς 
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νυν. 
Επ ε 

474 ΤΗΕ ΡΠΕΡΛΗΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄ0ΒΡΕΙ, 

Ῥοδης απά Τηουροπίος κου Μή]]ας, Πέ, οἱ 6. Γή. ρ. 15: Τεΐΐος, 
νεος, Ελήου. 1. 6, 98: Ῥτεί]ος, ΟΥ. ΜΨΙΑ. ρ. 1. 

4 Ἰ ἕναμμα.. . τῆς νεβρίδο, Ἐκ, Βασσλ, 43 
Πρώτας δὲ Θήβας τῆσδε γῆς Ἑλληνίδος 

ἀνωλόλνξα, νεβρίδ’ ἐέάψας χρούν. 
4 Β Ἴσιν. Ἠάι. Η, {ι τον 

{οττα οἵ α νοκ ας γν εν Ίνοτης κο  οὐνς, τοροα πα Ενας νο 
Οτοε]ς τεργεπεηίαίίοπα οἱ Ίο: απᾶ Όνο Ἐργρίαπα, οπο απά αἲ, 

γεπεγαίο οΟνΥΝ Ίποτο Ἠρ]]γ ἶναη αγ οἶνοτ απἰπια] Ἠετοδοίας 
πας το] ἀοποτυίης Αθ]νος απἁ πο Ἰαΐς ,. , Τ ἵ οαἳν νο 
οΏο αἀορίς νο αἰτί νέος οἱ ἐν οἱ]νστ, ἐ]ναί Ἰδία Ίναν ένο Ἰχοπᾶ οἳ 
Ώνο εροεοᾶ οὖν οἱ Αἴ]νος, ος ναί Ομ ϱοδᾶσκα (ακους νο Ώαηο 
οἱ Πεκ’ α. 

36 α { Φουψίκων, Το {οογίπα αἰπίσποπε ἵα απ Ἰπάϊτοσι 
αποϊαἶου ἔπτοπι ῬογργτΥ; 866 34 ὃλ. Το ομίεί ἀεϊίοι οἳ ενα 
Ῥουηήείαπα, Βασ] απά Ανατολι, τερτορεπἰοὰ νο απ απά που, 
ο α Κίπρε αχ. 6 Όνοπι αἱκο ναί νατποὰ ἴποσπκο υπίο Ἐσα!, 
{ο νο καπ, απά {ο νο Ίπουα, απὰ {ο Ώνο Ρ]αποίς, απἁ ἔο αἲ Ένα 
Ἰουί οἱ Ἡνδανοη.) 

5 Ἰ τὰ τῆς γῆς... βλαστήματα. ΟΙ. ᾗαν. Ναί, χν. 9 
«Ῥοτταπα εἲ οπ6ρο Ποίας γοίατο οἳ {Ταπροτο Ίποτκα, 

Ο καποῖας ρεπίοε, οί νας Ίου παβδουπίας ἵπ Ἰνοσεία 

Ναπίπα [) 
Ὁ τ ἐπιχύσεις. Ο. Ῥοϊγὸ. πνῇ. 4. 14 τὰς ἐν τοῖς πύτοις ἐπιχύσεις, 

Ρις. Ποηείν. 46 ἡδέως ἥκονε τῶν παρὰ πύτον ἐπιχύσας λαμβα- 
νόντων Δημητρίου βασιλέως, Ὑενετο (νο πησαπίης 9 “α Ρα] ρἶπαι 
ἀταπ]ς αἱ α οσα.) 

Ὁ 7 ἑξῆς ἀποδειχθήσεται. 8ου Ῥείσνε, 43 Ὁ. 
ο! ῬοτρΙγτγ, οπο οἵ ενα πποσέ Ἰεατησά απᾶ πποκξ Γοππϊδκδ]ο 

επεπαίες οἱ Ολγα ἑαπΙγ, ννας οσα Α. Ῥ. 241 ἵπ Βαΐαποα (Ἠίοτον, 
Ρταε/. ἐπ Ερίη. αἲ Εαἰαίας, Οπγεοά. 1 Ερ. αἆ Όσο, Ἠσπι, τι. 

47 Ἐ Βαπανεώτην), ος πποτο ρτοῦαὮ]γ ἵπ Ύγτο, αἶπου Ίνα οσἳ]ς Ἰήπι- 
ρεἰ{ α Τυτίαν (Τή4, Ρἰουύπέ, νΗ. τογ), απᾶ (εἰς ας ναί κ ονα 

γάτο, κο Ἠής {αἱ]νατ]ς, γνας ἵπ Ἠΐς παίνο Ἱππρααρο (κατὰ μὲν 
πάτριον διάλεκτον, 1, 1349) λα]εῖνας, Της Βοπι ο παπα, πι 

Οτοε]ὶς Βασιλεύς, Ἰοὰ Ἰΐς {οφεῖνοτ, νο οεἱουτατοά Τοπρίπας, {ο οα1] 

Ἰήπα Ῥοτρ]νγτίμα, {π αἰ]ηκίοηυ {ο νο τογαὶ Ρατρὶο οἵ Ίντο (Έαπα- 
Ρίωα, Γογρληγ. 568). Ίηπ 4 Ῥαμκαρο αποίοά Ὦγ Εακουίας, Η. Ε, 
Π. 9, Ῥογρ]τγ ποκο]{ οίαίος ναί νε νεα γετΥ γοαπᾳ Ἰνο Ἰναὰ τας 

1 



οπου σι ο 48ς 

Ώι Οτίροι, Ὀυέ Ἰς Ἱαπρβααρο ἵπ Ἱνατά]γ οοπαἰκέοπέ γη] (ἶνο 
σα Ενας Οτίμεν Ἰνιὰ Όσον Ἠ]ς ἐδαοίνοτ. “ῬοτρὴγτΥἩ απιασίηᾳ 

οἳ Όνε ἀοοιτίηος απιᾶ ουφέοσαα, νο ντ ίηρς απἁ ἱπέετ- 
οἵ Ένο Οµεἰσέίαπα, ἵς ππποῖι Ἰνοξίοτ απἀσθτείουα {τοι ενα 

ποοοτάΐπᾳ {ο πε]ήοῖν αἲ 6οτας ρετίοᾶ οἳ Ἠῖ Πο, ρτοῦαὈ]γ 

ο πο Ὁνν Ὀουκα οἵ ἔνο Ν. Τ. απά νο ρτορμοίς οἱ εἶνο 0, Τ) 
ο (Α. Εοοηρίαδας, Ώε Ροηρλ. Επαφπιεπίία Αάθετειω Ολγίκίαπος, 

Ὁ ᾱ 1ο τὸ πὂρ ἀθάνατον ἐφύλαττον. Οµ νο Ίαπιρ Ρετρείια]]γ 
{π Όνε Γεππρ]ε οἵ ΑΠΙΠΟΠ 866 Ῥ]ωί. Ον (λε Εαίωνε οί 

... 41ο Β, ιτ Ο; απᾶ οἩ {]νο βαπης ουβέοτη α5 οὈφετνος ἴπ ἔ]νο 

᾿ἑοπιρίος οἱ Ζους αἱ Οἰγπαρία, οἵ Ῥαπ, απὰ οἵ Όστος, βοο Ῥαμδαπίας 
415, 67], ότ6. ο. 15 ὓ 1. 

Ὁ 3θα Ἰ ἄρωμα, α ερίοε ος ειοοεί λετὺ. Το ἀετίγαίίοη Ίνοτο ϱἶνει 
τον ῬοτρΗγτγ 19 πηετε]γ {αποίζο]. 
8 6 ἀράς, ΟΠ. 4 6 ἀρασαμένονς. 

σος ο Ἱ δίαν. α. Πάι. Ἡ, 6 «ἴπ οατ]γ επιδ ἶνο Ῥε]ακᾳί, 4 
ος ἆ σον Ὁγ ἱπίοτπικίίου γελλοὶ  ϱοῖ αἱ Ώοάσπα, οΠετεὰ αποτίβουα 
ο οΕ αἩἲ Ἰάπδα, απά ρταγοᾶ {ο ἴἶνο ροᾶς, Ῥξ Ἰνά πο ἀἰκίποί παπιος 

ος αρρεαίοης {ος ἔἶνεπι; αἴπου νο Ἰά πονετ Ἰνοατά οἱ ΑΗ. 
Τ]ναγ εκ]]οά νετ ϱοᾶν (θεοί, ἀἱεροφοτκ), ὕνοσσκο νου Ἰνιὰ ἀῑκροφοά 
απά αετκπρος αἱ Εήηρε ἵπ καοὶν α Ὀοαα [ο] οτάετ) (Βαν πλου. 
Βου Ἱήα ποῖς οἩ νο γατίους ἀοτίνα σπα οἱ θεός). Οἵ, 181 ἆ Ἰ. 
80 6 ὁ έξῆς παρατεθησοµένων. ΟΙ ἵν. 19-51. 
α ϱ ἀπονενεμῆσθα.. σου, ἓν, 19 ἃ ἀπένειμε Κύριος ὁ Θεός σον 

αὐτὰ πᾶσι τοῖς ἔθνεσι. 
Ὁ τ τὴν ἐποπταν. ΟΙ. Ἠγατυατίου, Πίο. Γρ. Π. 4 (νο. !, 

Ρ. 140) ' Ἐποπτεία, νελεῖν κἰᾳηίβος νο ὑπαρεαίον οἱ ἐλο εεογει, 
"Θεωρία, νο ουπεπερίαίίον οί ἵε, απᾶ Δημιουργός, (λε Ογεαίον, ἴλνο 

ο αἱῤοσί οί 18, απο αἲὶ ννοτός αρρτορτίαεοὰ {ο ἶνο κεοτεί οἱ (Λο ϱγεαίεν 
ο πεί.) 8ου Αἶκο ποῖο Β νο, Π. Ρ. 196 ας {ο νο Ἠκο πηκάο 
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”οὓ ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΛΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ ἄΟΒΡΕΙ, 

οἵ νο Ῥαλκαρο Ὦγ Βοϊίηκυτοκο. Της θεωρίας, α μἶοιι ἱηκογίοῦ ἵηπ 
Ένα ἰαίον 188, 

Ὁ 8 ὕστερον ἐφευρημένα. Ἠάι. Π. ϱ4 “Ἠλνοπου ασ οἳ (νο 
μοάκ ερταΏᾳ, απ νε]νοί]νετ 1ν6Υ Ίνογο αἲἲ οἰογπα], απιᾶ ν]ναξ Κῑπά οἵ 

ζωσπις νε Ὄοπο, εἶνε Ογοεκ πουν πο υπ] Ένα οἴ]νας ἄαγ, κο {ο 
ερεακ. Λνοπαμ. καν Ὁ μὲν δὴ χρόνος ὀλέγος τοσοῦτος ταῖς εἰκόσι 
καὶ τῇ περὶ τὰ εἴδωλα πραγµατείᾳ, ὡς ἔχειν εἰπεῖν τὸν ἑκάστον τεχνίτην 

ϱ ]Ἰ πορνείας. κά. κἷν. α “ερίγήημαί Ποτηεκίον” (Α.Ν.} 
πάς ΑΠ ΕΗΠΠΏΘΟΘΑΜΑΣΥ Ἰπηίκίίου, ταν ο οά ἵπ .Ν., Όνο 
ποποηρ οἱ Ιάοὶα Ῥείας 90 ουπσίαπέ]γ Δαοσϊαίοά πι Ἅτους Ἰπι- 
ππογα)έγ. 

ἆ 6 Σαγχουνιάθων. Το Πτεί ππεπίίοα οἳ Βαποναπ]αί]νου απά 
Μής Ῥλοεπίοίαν Πἰκίογψ ἵ9 ἴἶνο Ρτοίοκασά ἐταπα]αίίοι οἵ Ἰΐ πνου]ς 
υγ Ῥ]ή]ο Ἑγυ]ίας, νν]νο Ἰνοά ἔτοπι νο πεῖπα οἵ Νετο {ο ΕΌνκί οἳ 
Ηαάτίαἡϱ, Ἡο ἰ9 πποποποά Ὦγ νο Ώπτπο Βυπίασίλου ἵπ Αένοπασαα, 
Η, 146 (οἵτο, 439 Α.Ώ.) παρὰ τοῖς τὰ Φουικικὰ συγγεγραφύσι, 
Ἀννιαίθωνι καὶ Μοσχῷ. Το πεχί εκίπιονγ ἵν Εναί οἵἳ Ῥοτρὴ. 

1 Αἰ. Π, 56, απά Αάοσ. Ολγίη. ἵν, Όνο Ῥάλκαρο νεο αποίσά. 
Τὴνο οϱ)γ εχίαπὲ Ῥοτέίοπς οἳ Ῥ]ή]ο)ς πνοε]ς απο νο {γαρπιοπίς ρτο- 
ρετνοά Ὁγ Επαφουίας, 41 ᾱ--α1 Ὁ. Ἀνοίῖνες ἴνεγ οτε ϱεπυῖπο εχίτασία 

{γοτα α- ποτ] οἱ Βαπολαπίαέ]νου, ος αἰππρ]Υ “ᾱ- {0ΥΡΕΣΥ οἵ Ῥ]ή]ου 
(Λία. ΟΚ. απά Ε. Βίοφγ., Ἐπν]πκοα, Ελοεπίσία, 385), ἵ9 παασῖι ἁἷν- 
Ραΐοά, λίουετε (Πεἰέφ. ἆ. ῬΡλουνίείεν, Ῥ. 99) 8479 Εἶναί δα1-ολον δε 
ππθατ {λε τολοίε ἰαιο οἱ Ολο, νε ϱοὰ (νου Ὀείης Εἶνο καππο ο» Βεὶ, 
ος εἶνο Τγτίαη Ἠετοια]ος, Όπ νο οὔἶνος Ἰναπά Ἰουσεῖς, Αφίαορι, ΠΠ, 
4, Σππροςίς Εακουίας Ἠήπηβο]{ οἳ {ταυᾶ. Οἵ, Ζε]]ος, Ῥπε-δοςγ, ΕΜίου, 
{ 48. ο ατε {αχ ἔτοπα νο πιο,” αγ» Μαξίος (Πἱαίοππαίπε ει 

Αείεποκε Ρλέίου. ν. 418), " ννοι Βοα]ΐρετ, Οτοξίας, Βοεϊναχέ, Βοϊάσα, 
Ἠπαιί, Οομασί, απά Μίρπος, κα ῬοτργτΥ απά Ἐπακουίας, ανν ἵπ 
Όνο {γαρτηεπί» ρτεφογγεά Ὁγ (νο Ἰαεί α κοτί οἳ ταπε]αίίοα Ὁγ Ῥ]ή]ο 
ο{ νο Ῥ]ουπίοίαπ οπρίπαϊ οἳ Βαπονωπίαέου., διέ ἂν Ἰ]ο 
εἰνου]ά ννο τερατά Τε, νι Ὠοάνγεϊί, γα Ὠαἱα, Ἡ. Βμποα, Τοεῖανε, 

λείπετε, ἨίκκππαηἨ, 88 ᾱ Ίπετο Γταιά απά {ΟΓΜΟΣΥ, Ὀνουρ πο 
ουκ αἰἰτυπέο α Ίαγρο ρατί οἱ Ἡ {ο νε Ἑγυλίαν ντέετ.' Βίας 
τίενες Ἠαγε Όδευ Ἰοιά ἵπ τοσεπὲ Έπος Ὁγ Καπτίες, Γλουπίεία, 

Ρρ. 181 Π.; Ῥυηφεῃ, Αεργρίεη, ν. 149: ὐ. Ἠ. Ὠοπα]άνοα, ΙΓ έεγα- 
ἔωγε οί Αποίενί Ότοιοε, Π. α55-8: ᾖ. αναάωνι  -- 
Ῥγαεί, ἵν. 
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τς 1ο0οκ 1, ΟΠΑΡ. 9 9ο 4 

ος επαα, λἐπιοίγε εν ἰ Ηἱμοίγε ϱλΕΛίείεηΛε ἄε δαπελοπίαίλον, 
σος 4808, ουπε]υες Μία ἰπφαίτγ ἶνας (ρ. 91): 'Ἰ ααντο ἰπά]μεκίε αἱ 
ο που οί γεπυο ἆππο πικπηἰότο (γαρπισηίαΐτο ους Ἰ ποπ ὁε 

ος Βαποϊνοπίαί]νου }α1ῇο κο Είτο επ "η 8επς ἱτὸφ-γέτ]ἑαυἰο. Εἰῑο 
{10.8 τορεύκοπίο τόο]]οπησπέ Ἰα Ελόο]ομίο ο Ἰα Ῥλόπ]είο ἃ Ιέροφυε 
οὐ τόσαέ Ἰααίευς, ϱ᾿εσί-ὰ-ἀἶπο 4ο Ἰ9 Ῥ]όπ]εῖίο αγαπὲ καί 
Ῥτοίοπᾶος {πβπεπους οἱ ρόπόέτόο Ρας Ἰο ογποτόείκπηο το] ρίευσ., 

ΣΘπίάο εκκοπεἰ]επιοπί ποιπρεατ, ο] κααρίί ἆοι όροφο 
Ότο αου]όος, 1 Ηέκοίτε ρλέπἰοίεππε οοὲ Ἰ (αῦ]εκι Ά90Σ ΛάδΙο ἆθ Ια 

πεημίου ἆς ἵ4 Ῥμόπίείο ἃ Ἰόροφας ρα πιοάετηο οὐ εἶ]ο επίτα 
επ ουηέασί ανος Ἰεν Ἰάδδ ἆς ἵα Οεδεο εί ἆοθν απίτου ρατίίος ὁς 

α Οείεπι.) 
. ᾱ το ὁ Ἠύόβλιως "Το Οτοεὶς παππο Ἠψυ]ος γνας οὑξαϊπεά {γοπι 

Ομ ία ος Οἱ Ὦνν εαν ἑαίπρ Ὁ (ος α, 45 ἵπ βλέφαρον ἴτοπι 
Ἰλέφαρον εγείίά ᾿ (σπα, Ἁίκκίονι ἂς Ῥλέπίοίε, Ρ. 123, αποιοᾶ Ὦγ 
λίκρ. Π. 1). Βελταάος, Οωπεί/. Ίνκο. ἱ. 114, ἰάεπίβος θα - 
πι θοναὶ ( Κίπρε ν. τ8 (Κ.Υ.}, Εκεὶς. κκνή]. 9). 
ος Άπποπᾳ νο Τοῖ]- Αππατης (αὐ]οίς (Ίοτο το ΠΠΥ Ἰαέίαοτε {τοι 

. Πν-Λάάα, Κίπρ οἱ Οεὗα!, ἔο Απιοπορλΐς, Κίπα οἵ Ἐργρί, αλκίης 
ἵπ ναῖη (ος Ἱνερ αραἰπαέ νο ἱπναείοι οἳ Αχίτα απά οἱ]νοι οποπηίο». 
Οοῖνα! πας καἱά {ο Ίνανο Έδεν {οππᾶσά Ὦγ ἴἶνο ποὰ Εἰ αἲ (νο 
Ἱορίπαῖης οἵ Εἶπια, Ἠεπαν οπ]]οά ἴξ (νο “στακαίοπι οἵ (νο 

Ἱλῦαπον. 8εο απ ἱπίοτοκίηας Ῥαρε Ὁγ Ὀτ. Βμαα, Ραἰενίπε 
Εκερίοπαίίον Κεροτί, Αρτίϊ, 1894. Ἐγυ]ος γνας εἶσθο {ο Ένα τίνου 
Αἀοπία (Βιταῦ. Ἰᾳ58). Ἰωπείαα, Ώε Άψγ. ἴλκα, 6, ἀοκοτίνος ἐἶνο τἰέεκ 
οἵ Λάοπία, απά ας Ενας νο «Ἰνοπά οἱ Οκἰτί οοπιος Ὁγ 80 6ΥΟΤΥ 

γεας (ο Εν υ]ος.) 
"σοι ἵα Οπμαππον Ἰείοι {ο Ένα Ἰλκίνορα απᾶά Ῥεορίο 
(Βοεταίος, Η. Ε., 1, Φ) ἵὲ ἵ9 κἰαίοά εἶναι ῬορΏγτγ)ς ἱπρίους νετίάηρν 
Ίανο Ίοοι ἀθιτογοί, Άοπιο [γαρπνοπία, Ἰονονος, ουτίαίη]γ 

τεπαἰησᾶ, απά Ὕνοτο {ουπά εἰήεῦγ απποηᾳ εἶνο Οτἱκία ης ἴνοιη- 
οίνος, α πιαΥ ο ἱωίεττεά {γοτη ἐλνο κέαίοπηοπὲ οἱ ΟἈτγκοκφέοπα (Ώε 
ΑΒ. Βαδψία, 619 Ὦ) «ἰ δέ πού τι καὶ εὑρεθείη διασωθέν, παρὰ Χριστιανοῖς 
τοῦτο σωζόµενον «ὗροι τις ἄν. 

Τη να γοας 48 Αα. ϱ. νο Ἐππροτοτν Τηουδοκίως Τ απά Ταἱει- 

Επίαπας ΤΙ οτάετοά εἶνο Ἰνουίκα τίέον αραἰηκε Ογἱκεἰαηίέγ, απά 
εαροεία]!γ Όνοιο οἵ Ῥοερίψτγ, ο ἵκν Ἰναγηδά, Τῆο πα κοτ οί 
Μαλοάίαε, Επκουίας, Αροϊημασίυς, απά Ἑλή]οπίοταίυας, Ἱνογο αἱ 
{ος Όνο πποσέ ρατί Ἰοψί απά {ουκοᾶσυ. Βεο ΑΛ. Οοσεμἰαάκα, ΟΝ (λε 
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1 ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ΘΟ08ΡΕΙ, 

Ἐγαφπιοπί οί ΡΟΥΡΑΥΤΗ Κατὰ Χριστιανῶν, Ρρ. 189-291 ποιον 
Ῥοτρῖι, Ώε Ρλίου, ες Όνας, Ρ. 33. 

α ἡ Το (οἱ]ονίης αποϊκείου {τοι ῬοτρΗγεΥν ἐποκείας Κανὰ 
Χριστιανῶν ἵ9 τοροκίοὰ 4Όδα, παπά α κἰπιί]αν Ἀοοουπέ οἳ Βαποῖνα- 
πἰωέλλου ἴ9 φυοίοᾶ 16 α ἴτοπι Ῥοτρὴ. Αἰ, Π. ϱ6/ ο, Ἐα, Π.Ε. 
τὶ, ο: Τηουδστο, Θγαες, Αῇεοί, Ομ, Ρ. 18. 1ο. 

8 6 ὁ Βηρύτιο Βετγίπα, νο πποᾶσγα Ἠοϊτής, ννας νο οαρίεαὶ 
οἱ Ιάθαπ ας απ ολεί βοα-ροσί οἱ Βγτία, απ Ίνας {που 5 ἃ ε]νοοί 
οἵ Οποεῖς Ἱοατηίης. Οἵ, 48 ᾱ, 
Ἠοε]νατὲ (πὶοά {ο Ἰάεπ(γ Ἡ[οτοπιυαίας γεν δοταυνααϊ ος 

Οἱάροα, απᾶ ΟποΙς νι νο θιὸς Σουρμουβηλός πιοπβοποᾶ Ὦγ 
ῬοτρίγτΥ ἴε]ονς, 4ο Ὁ, ας ο ]ναγνι ίνα ΠΠ ΚΠο η, 

α 7 Ἰεώ {9 οπς οἱ νο {οσα η νε]λοὶι ἐἶνο Ογοοίκς τορτοποπίοά 
εἶνο καστοά Ἠαπης ΠΑΝ, Ὑ]ήσ]ι κο αρροατς αν Ἰαώ ἵπ Ὠοάστας 
Βίου]», ἶ, 4: Ίτεπασυς, Ἱ. 4. 1 Τηουδστεί, Ἱ. ε,, πιᾶ ας Ἰαού ος Ἰαώ 
ἵπ (Ίσα, ΛΙ, 666 ᾿Ατὰρ καὶ τὸ τετράγραµµον ὄνομα .. «λέγεται δὲ 
Ἰαώ, ὃ µεθερμηνεύεται Ὁ ὧν καὶ ὁ ἐσόμενο, Έ9ο εἶνο Ἐρίμτωα, 
51ος 1 απάὰ ποῖο Εἶνοτο, Οπε)! 6αρροβος θεοῦ τοῦ Ἱενώ ἴο ὃα αἩ 
πάάῑείου πηκάο Ὁγ Επακουίας, πε ἴ 9 πο Ἠκείγ ναί Ίνα ποπ]ᾶ 
Ἰμανο υφοᾶ αυ] ο [οτπα, ἵπ Ὠοϊνκπαππ)ς οἰαλοταίο Γγοκῖκο οἩ Έἶνα 
Τοϊταρταπητηκέοηῦ (Βδίε Βικάίεε, Ρ. 341), πο ποϊίος ἵ {κει οἵ Ένα 
{οσπι Ἱενώ πος οἵ Επί ράβκαρο, 

Τὴς παππο ΑΕίυα]ας οοσασς αἶκο ἵπ α Ικί οἵ Κἴπρι οἳ Έγτο 
ἴακου. {γοπα νο Ῥ]νουπ]οίαα Ἰκίοςγ οἵ Ὠΐας η Ζονερ]ι, ε, Αρίον, ἵ 
επ νο ἀθαι οἵἳ Αὐἰυα]ας Ἰν 9ος Ἐἴρωμος (Ἠΐταπα Ὦ) ἵνδοσο 
πα. Ον Αμήνείας, ος Αὐεϊυαῦας, ο, Ὠεϊκππαπηα, Ρ. 316 ποῖς 
«0ὔαοτνο νο Ὠϊνίηο παππος οοπαυἑηθά γεν αβ.) 

α 8 ἐξεταστῶν τῆς ἀληθεία, Τμίν Ί4 ρτουαὺ]γ απ οὔμοίαὶ Εῑ]α, 
ε]νο ππεαπίηα οἳ νήσοι,  ακαπηῖποτν οἵ νο (ται, ἵ αρρατοπγ 
κἰπαί]ατ {ο Ὠναί οἳ νο καταλαθισταί ἀονοτῖυοὰ Ὦγ Ἠσεγεμίας αν 
ἑξηγηταί, ἢ ἐνδεκνύοντες τὰ δηµόσια. "Ἐξηγητάς Ἰήο Ἱπιοίμο 
Ρτοδίμίοταπα, ογκου]ογωπη, Φοτπίοτυτα, Ας., ἱπέοτρτοίος γείάϊους,᾽ 
Ηειηκίετ]νις, αρ. Επ]ναις, Τΐπ, Ίεα. Ἐξηγηταί, νεο α οουπά 
ἀεβη[ΐση, καὶ οἱ ἐξηγούμενοι τὰ πάτρια, οοἵπθς Ώεαγετ {ο να πιδαπῖπα 
τοφυἰτεὰ ἵπ οὐχ Ῥακκαμεο, 

Ὁ { φιλαλήθως, Ρος εί τοβάΊηᾳ, συρροτίοά γ αἲἲ ἴνο Μ898. 
οἱ Εἰκουίωα, απά γγε]] καἰισὰ {ο Εἶνο ουπίοκέ, Τ]νουδσποςς τοπία 
Φιλαλήθης λα ον 

οἱ ́ Βαοολοπίαίλνου ̓  α ἰουεγ ο (λε έγωε ἴαιο, 

2.6 



Β0ΟΚ 1. Ο6ΠΑΡ. 9 8108 

. ο 6 ἐπὶ Σεμιράμεως, Λοοογάἶηᾳ {ο Ἡοτοδοίας, {, 184, Βεπη γα οί 
πτοῖρησα ἵπ Βαυγ]ου Ώνο ρεπογαίίοῦς Ἱοίοτο Ν]έοστία, Ψε]νο Ἠνοά {π 

ο ενα αἰκεν οεπέυςΥ Ἡ. ο. η εἶνο Ἠε]ελκὶι Ἀίαδουπι ἔἶνοτο ἵς α δίαίυε 
-οἵ Όνα ροά Νοΐνα, υεῖν Εἶνο αγεἰοί Ἰας ἀεάίοαίος (ο “Ἠΐς Ἰοτὰ Ίνα- 
Τα απά άν Ἰαάγ Βαπππυταπα.  Ίνα- κ] ἴ Ἰάεπάβοά ὃν 
αν ήηκον (Ἠ4ε. 1, ρ. «61) πι Ρα], γιο ἵν πιοηεῖοποά (2 ΚΙπρ 
αν. το, είτε, π.ο, Ἰ69). Το παγ σα] Βεπαγανηῖς οἱ Οἰδείας απ 
Ἐήοάστας Βἰουῖως ἵα καἷᾶ {ο Ίνανο Ὄδοι ἶνο γα οἳ Νΐπας, νε 
ζοωπάος οἱ Νϊπονο]ι (ἴακρ. . ότ7 Το Ἰοροπά οἳ Νίπουν απά 
Βοποϊκαμοίς . Ο, Ἰοίσα, 1 ϐψν. Ώεα, 14, 33, 39, απά Ὠϊοα. 
Βία, Π, α--δ, πλνετο ἐἶνο Μέοςγ οἱ Νίπας απά Βεπιίταπηϊς ἶ5 (οἱά αἲ 

Ετοαὲ Ἰουρί. 
 ᾱ 5 τῶν ἐγγράφων. Ῥοἱγὸ, 1, αχ. 4 ὑπάρχειν ἔγγραφον οὐδέν. 
ἅ 1 ὄνέα βίβλους. Ίπ 166 α 6 Ενα Ὀφοίκ» απο ϱαἱά {ο ανα Ὄδεν 

ο. 
ᾱ το τὰ Τααύτο. Ρα Γλαράν, 174 Ο “Ι Ἰδατὰ ναί ηδατ 

Νπποταξίς ἵα Ἐργρί (ἴνοτο ννας οπς οἱ Εἶνο οἷά ροάς οἳ Εναί οοαπίχγ, 
{ο πλοπι νο γα νε]λοῖν Ε1ογ οπἳἳ Πυῖς ννας εαοτοά; απά (ἶνο ροῦ)ε 

οπἩ Ὠαίηο ἵνα Τ{νου(]ι, απά Ίνα ννας νο Βτεί νν]ο ἐπνοηίοά πυπη]νος, 
απά οπ]ευ]αίίου, απά ροοπισίχγ, απά αΦίΤΟΠΟΙΑΥ, ἀτααρ]ίς αἱθο απά 
ἀῑσα, απά οεροσία!!γ Ἰοίοτκ” ΟΕ Ρα, ΡΜ). 18 Β; Ἠάι, Π, 
6] πι ποῖς (6, Ἐν}, Μααρ. ἱ, 145 “Τμο, νο μοά οἳ νο οἵεγ 
Ἠοπποροϊΐς, τορτοκοπίοᾶ αν αὖ οί ος α Ὀαῦουα, ννας οβφοπέ{α]]γ 
α Ππουη-μοᾶ, νο ππδακανοά πιο, οοαη{εά Όνο ἆαγ., παπι εγεὰ 

Ένα πιοπῖῖνε, απά ποσυτάσὰ (νο γοαχς,.. . Ἡς να Ἰοτά οἱ νο νοίοε, 
πηπαέογ οἳ ποτά απᾶ ο Όουκα, Ῥοβδθπκος ος ἱπνοπίος ο Όνους 

ππαρίο πείνα, νε εν ποίης ἵπ Ἰλοανεν, οὗ εασί]ι, ος ἵπ Ἠσαες 
εαα παπά, ΟΡ. «ο7. 

Όν Ενο ἰάδηβοκείοα οἱ Τ]ουεῖν (Τ]νου, ος Ταἱ) κει Ἡστινοε 
κοο (ἷσ, Τε Λία, Πλεου, 4. 14 «Ἠ απο (Μοτουτίωπα) Λαργρς Τνδυε]ι 
αρρε]]απε, ο εππφως ποπηίηο απηῖ ρε» ηοηκίς αριἆ ο08 νοκ.) 

Οσα, ΑΙ. 466 (Θωύθ) 
Το ππίιο Τάαντος ἵν νατίουα!γ οοεταρίοά ἵπ Όνο οἶδενί Μ55, 

ΑΛ, Ἡ, ο. 11 ἆ το, 16 α 1. ἵπ Οκ ρίπου (Ίνογ νάνο ταῦθ ὅς, 
ὕποπι νε λλεἷν Οαἱκζοὰ Ίνα τἱρ]Η]γ αἀορίοά Τανθός, 

4 τι τῶν γραμμάτων τὴν εὗρεσν,. 36. ἨΜαππάο ΤἨοπηρεου, 
Ραἰακοφγαρλη, Ρ. , Ἠ]νο αγ ναί νο ἀῑβιεα]έίου οἱ ρτονίηα νο 
ὀδκοσπί οἵ νο "Βοπηες  αἱρ]ια ος (ποια νο Εκγρίίαν ΄ οσοι Ὀποὰ 
(ο ἵπάνος κεἰνοίασι (ο το]οσί (ἶνο απεϊοπὲ Ενουρ] γαρυς (γαδ]ίου 
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Διά ἍΏᾖτΠε ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΕΟΝ ΤΗΕ 408ΡΕΙ, 

Ιαπάσά ἄοννη Ὁγ Οτοε απ Τουπαη γίέοτα, ναί νο Ῥ]νουπ]είόπν 
ιά οτἰρίπαΙγ οὐίαίποά Ενοῖτ Ἰείετν τοι Ἐβγρί, ὮὮγ τουσαί 
ἑπνοήραίίοῦα, Ἠοψεσυοτ, ἔ]νο γἰά 41ο Ίνα νου οἱ νο, αι Εἶνο οἰνκία 
οἵ ουπποχίου Ὀοένοση ους αἱρ]ναἰνοί απά Ἠήστοριγρ]έο πτείηᾳ Ίνα, 
Ἰκαγουά τεακοπαὺ]ο ἀοαδε, Όδον οοπιρ]σίος, 
88. Ἰ ἱερολόγων,. Οἵ, Ἰαοίαα, Τε Ααίγοίοη. 1ο ἓς γοηπείην καὶ 

ἱρολογίην: Ώε Ἀγγ. Όνα, 36 ἱρολογέουσιν ἐπὶ τῷ πρήγµατι, {ἴ. 
απά 8ο, {ες} 

Ὦ 4 ̓ Αμμουνέων. Ἠάί. Π, 4 "Το Ἐργρίίαης ρἶνο Ενοῖτ αἑαέηοε ο 
Σαρίΐέον νο {9ου οἵ α ταπα, απά Γτοτα Ένεπα νο ρτποῖου Ίνα ραοά 
εο εἶνο Αποζιὐμίώσἒ, νν]νο Άτα α ]οΐπὲ οοἱοπΥ οἵ Εργρία» απἁ Ἐλο- 
ρίαπς αροαἶπς α Ἱαπραπρο Ὀοέννθον [νο ἔννοι Ίνεπου αἶφο ἵπ ΤΗΥ 
ορίπίου ένο Ιαέίοτ Ροορ]ο {σοκ Ενοῖγ πάπια οἳ Απιιοηῄασα, ἶπου νο 
Εργρείαη Ώαίπο {ος δαρίίος ν Αππιν Το ψοπαλίρ οἳ Άπια 
νι ορ]ουγαἰοὰ εἨ]εβγ αἱ Τηοῖνος (Ἀίο- Απο), απᾶ ἵπ ἶνε ομαίς οἳ 
εἶνο Ἰάῦγαν ἀσφοτί, 

Τ]νο {οἰ]οννίης αἰαέοπιοπί 9 {τοσα ἐἶνο οοττοκροπάοπί οἵ νο Τένοε 

αἲ Οαἶτο, Εεύταατγ 8, 18ος: “ΛΑ μταπᾶ ἀἱφοογετγ Ίνας Ὄοου πππάς 

οἱ α ταδί {οτηῦ οἳ Ενα Ἠάρ] Ρτϊοκίς οἱ Απππον, πποπατε οἵ Ένα 
ᾳοἀκ, απά Ἰουαὶ ἁῑνπΙεγ οἳ Τηεῖνδα, ος (να οχαοί εροί ἵπ να Ἠπιο- 
κέοηο ο)Πε οἱ ἐἶνο 14 Όγαη πιουπέαίης, ννοοί οἱ Τηεῦος, πεας Ὠεῦς ΕΙ 
Βατί, γεῖνοτο Βγαρφο] Ὦογ πο Ἰής {αππους Απάὰ οἵ τογαὶ παπαίον 
π 1881. Το (οπῦ 9 46 πιδέτος Ὀοίουν νο κατίασας, απά Ίνα 
ἔνο κἰοτίος, νο πρρογ οπο πο γα ορεπεά. Ἰπ νε Ίονες α4ο 
κατοορλαρί Ἰαγο Ίδου αἰτοπάγ ἀῑκοογετοῦ, Εἶνε οἰάςεί ἀπείπα Ἰναο]ς 

ο Εἶνο Ἐἰονοπί]ι Ὦγπαδίγ, 20οο Ἡ.ο. ΊΤ]ετο Ίνετο αἶκο ἵπ Ένα ἑοπιῖν 
τοο ραργτὶ, απά 8016 Ίατρο αἰπίπος οἵ νο Τηεῦαν ἐπκά, Οµἱσία, 
Ιω, Νορ], γην γανί φπαηεἰείος οἱ κἰαξυοίέα απά γοίνο 
οπετίηρ».’ 

ἆ 5 Τὴο Παράδοξος ἱστορία οἵ Ῥμί]ο ἴν πονη οπἳγ ἔτοπα ία 
Ρακαρο. 
άς τὴν αὖθνε σαφήναιαν. Ο 44 ο 11 τὰς αἶθις παρεκδοχά,. 
ἆ 8 θεοὺς. . . µεγίστους. Όπ νο ' βτοαίοσέ ροὖς οἱ ἴνο Βργρέίααν 

ρου Ἠάι. Π. 4, .ἆ Παπ που), Αρρεπάΐς, Η. 188. 

4 τ1 εἷς τὸ χρεών. ΟΙ. 463 ἆ τὸ χρὼν εἰρῆσθαι τὸ ἐπιβάλλον 
καὶ καθήκον κατὰ τὴν εἰμαρμένην. ὃν. Ρα. Ακπίουμ. 3 εὐθήύμως, 

µόνον οὐχὶ παιανίζοντας, εἰς τὸ χρεὼν ἀπιέναι, ' βο ἴο πιθο Ενοῖς {αἱο.) 
Ρε, Λίο. 11 Ο τῶν εἷς τὸ χρεὼν ὁδενόντων. 

{µεταστάντας). ΥΕ. Απποι. αά Ρίω. λίον, 11 0 "Ὑα]ρο 
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πι Ῥουκ 1. 0ΗΛΡΑΒ. 9, 10 34 4 

σα. Ἱ. 431, 453, Ίνα Άπο τερτεφεπίαίίου» 
ο ἀοος-αναροά εἰοίο, ρἱαοσά αξ νο οπίταπου οἵ α- {οπαῦ. /Ι 
ο ρεεροξικοᾶ νο παππο απά βεποκ]οΥγ οἵ νο ἀθοθακοί, απά 

| Ἠάπα α- ον] κἰκέυς, που υελεῖν Ίο οου]ά πο ανα 
Ῥτοκογνοά Ἰα ρεγκοπα)γ ἵπ νο ποτά Ὀογοπά.... Το ρἰσίατες 

Ῥεαγετε [ποσά Ἴπροα ἴξ ααἴο Ἅα- 80 ΠΙΔΏΥ [α]σικης 

επκατίας νο οοπείππους οχἰφίεπου οί νο αποθβίος, Ὑν]νοῬο 

ΝΕΙΛΟΥ Ώνεγ τοσα]]οά. Το πποτο οτάἴπαςγ {οτι οἵ 8 στήλη 

στήλας τε καὶ ῥάβδους Οἵ, 46 Ὁ. ΒἨοί ῥάβδος απά στήλη 
οσεας ἵπ Εἶνο ΤΧΧ ἵπ οουπεχίου νεῖε αοἲς οἵἳ ποτελάρ Ὦγ {ποοῦς 
ει, παν, 18, α “Ενα αίοπα, νελλοῖν Ἰ Ἠάγο φαί {ος α Ρατ 
(στήλην), αἰνα]! ο 0οἆ Ἰνουκο”; αν, 41, Ἱπέοτρτοίοά ἵπ Ηευ. χὶ, 
α., "ποτ ρρεά προ νο {ορ οἵ Ἰής εἰ”; νΊνετο εἶνο ΤΝ Χ. οι 

το Ἠπνο πίτοδπουά τῆς ῥάβδου ἴτοπα τεπάἶης ἵπ οστος ΠΘΦη, (ο 
Σία, ἵος ΦΦΗ, (λε ὑεά. Όπ ἔἶνο ρταοίίοο οἱ ἀῑν]παίίου Ὁγ τον 
(ῥάβδοι) 9ος Ηάι. ἵν. 6]; απά Ἠονεα ἵν, 13 ΔΙΥ ρεορίε ακ ουηκεί 
ο{ ελείν αἰοοζε, απ (λείγ κίαβ ἀεοίαγείλ μπίο (λεπι (ἐν ῥάβδοις 

5 ὅ Το καἴπο ῥαβκαρο ἵς αποίοά Ιπά]τοσ]γ 18 4. 

οἵ παέυτο ᾿ (λακ λίθ]]ας, Οσπεγδωξίοπα {ο {λε Βείεποι οί λΙΨΛοίοφη, 
Ρ. 1! Ηκίοῖι, Ηέδδετί Γκανγεε, ϱρ. 658 Π.). 
10] Ὁ α ὑποτίθεω. Τὴο καυ]οσί αρροατε {ο Ἐν ἡ Φοωικικὴ θεο- 
λογία. η που Εανιηκοπ)ς Πἰκίοτψ οἱ Γλουπίοία, χὶ, Κεἰίφίον, 
Ένα ποεσυπέ οἵ νο πα ]οπαὶ ἀο[είος ἵν Ὀανοά οἳ Εν Ῥββκαρο οί 

6 1 ἐρεβῶδε, Ῥ]ωε, Μου, τό9 Ὦ ἐρεβώδεος ἐκ θαλάσσης: Ἠοείοά, 
Το. 1141 Ἐκ Χάεος δ' Ἔρεβός τε µέλαινά τε Νὺέ ἐγένοντο. 

5 4 ἀρχῶν. Όνασς απά αἰγ απο πνοβέ]οποά αὔονο αν αἰνίος Ὀΐτεν 

(ο π]πά. ἨἩσηαα (ρ. ϱ) ἀταννν αοηήσοα {ο νο αἰπι]ατίεγ Ὀοέννοσα 
Ες απά οἴἶνος Βοπιείο ουκιποροπίσα, οἵ γε]ο Ίνα οπαποτα{ος εἰς, 
ἠποἰπόίης οσπ. {. 

6 4 κύθοι Ῥἰα. βγπρος. 118 Α Τ]ναξ ἵνα (1ο νο) ἵν νο οἰάοει 
οἵ νε ᾳοᾶς { αα Ίοπους {ο Είπα; απά α Ρτουί οί εἰ α, Εναί οἵ Ἰνα 
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μ.μ... 

αφε ΄ ΤΗΕ ΡΗΕΡΑΠΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 408ΡΕΙ, 

Ρατεπίς (ἶνατο {9 πο ποπογία]; ποίῖνοτ Ῥοσέ που ρτους- τος Ίνα 
ον φερωφνθφῤρημμωημεώ ΑΛ. Ηακίοά καὖγν: 

« ΕἘϊγιι (Ἴναος οµ1ης, απά Όνεν Ὀτονά-Ὀοφοιαἆ Εαν, 
Τὴο ενοτ]ακέως εαί οἵ αἱ Ον τα, 

Απά Ἰ.ονο” 
Τη οἴλνος ννοτᾶς, α{τοτ (Ἴαου, (ἶνο Εατθν απᾶ Ίνονο, νορο Όνο, οσο 

ἱπίο Ὀείωα. Άϊκο Ῥατπεπίάσαι εἶπαν οἳ Όνο πεπεταίοα οἳ να 

Εούς: ι 
ϱ Εἰτκε ἵπ νο Γταῖίη οἵ ροῦν Ἰνς (ια)ήσηοά Τονο” 

Απά Λοιαί]αας Άρτος πι Ἠσεοά  (οψε),. Ο, Βεκε. Ἐπιρ. 
Αάσ,. λία(λ. κ. 66ο. 

ϱ Β ζῶα οὐκ ἔχοντα αἴσθησιω. ' πο Ειῤοτίο 4ο Ἰα ρόπόταίου 
εροπίαηόο, εαγασότίδόο ῥραί Ίος ἀεικ πιοῖς κασταπποη{εἷς 4ο Μώτ οἳ 
4ο ζωφασημίν’ (Βεπαν). 

Ζωφασημέν. "Οἶατωπη οοί τὸ Σημόών 6ο Ἠοῦν, 9ο, οπεῖοι, 
ζωφά τετο ΠΟΥ οὐοπίεπρίαγί  (Ὑ μα), Οπο{ ποίος Οναξ να πονᾶ 
Ἰνλε Όσον γατίουκὶγ υπάετεουά 5 ἀονοτυίηα Πνίηα είπα» (Οσπι- 
Ὀνετ]απά), ος νε Ἰαεπί βετπης οἵ απίπια] Ἠ[α (Ἠετάες, Ἠαρπετ). 
Ἱεπαῃ, Ρ. 14 "ἶνα Ρ]ιγεἰοποιιίο κόπι]ήφαπο ἆς Ῥορ]ακοπίη π)οκε 

Ροΐηέ πιόοοππαἰακαυίαο, οἱ Ίο τύ]ο ἆο οµ5 Οσπίεπρίαίεωγε αν εἰεί 
τοβκοιηὈ]ο {οτί ὰ οε) αἱ ἆον Οἰνόταυἶπν ἆ Ἐκόθοληοὶ (1). 

4 2 φοῦ σχήµατι. "Ώε ἀῑα εκ ονο πεπ]ε του ποία, ΟΙ. Ημ. 
Οτο, 1. 16 Ώε γεγή. εἰ. ΟΛ [Οχ.]. Ανοπαᾳ. 10, ανά ἦν γὰρ 
ὕδωρ ἀρχὴ κατ᾿ αὐτὺν τοῖς ὅλοις, ἀπὸ δὲ τοῦ ὕδατος ἱλὺς κατέστη, ἐκ δὲ 

ἑκατέρων ἐγωνήθη ζῷον δράκων προσπεφυκνῖαν ἔχων κεφαλὴν λάοντος 
(καὶ ἄλλην ταύρον), διὰ µέσον δὲ αὐτῶν θεοῦ πρόσωπον, ὄνομα Ἡρακλῆς 
καὶ Χρόνος. οὗτος ὁ Ἡρακλῆς ἐγένησεν ὑπερμέγεθες ὠόν, ὃ... εἲς 
δύο ἐρράγη” τὸ μὲν οὖν κατὰ κορυφὴν αὐτοῦ Οὐρανὺς εἶναι ἐτελέσθη, τὸ 
δὲ κάτω ἐνεχθὶν Ῥη. Ατίκορϊι, σα ό9η 

ἐξ οὗ περιτελλοµέναις ὥραις ἔβλαστεν Ἔρως ὁ ποθεινόε. 
ἆ 1 ἐξέλαμψε Μών. Α9 Μύί ἵ Ιάεπβος γεν αἰίπιο (ἰλύς) "ος 

Ώνε Ρηΐγεκοεπος οἵ α ὙΥΝΙΘΕΥ οοπερουπά,) (ἶνο ποτά ἐξέλαμψε ἄοον 
πο ροσπι {ο ἵδ 6 αρροαυίο {ο Ἡ, Ἠεπαν αρμβοσία Όναι 
λίώτ εἰνου]ὰ Όο ρἰκοςά ἱπιποδἰαίοὶΥ αῇοτ σχήµατι, Εναν Ἱσανίης 
ἐξέλαμφε ἴο ο τείεττοὰ {ο ἦλιο. Ἠαν]ίωκου, Ῥλουπίοία, ϱ. 386, 
ἔακοις ών -- 4 πεπεἶνε, “(οι Μννν- 

ο Οαάποσαν, {π. Άψα, ἱ. 1ος “Μὸί ρτοιοεά Αντι οἵ αἲὶ νο 
5.5, ποσα, απά είαγε) 

“9 
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ΡΟ0ΟΚ 1. ΟΠΑΡ. Το 984ᾳ 

ο 94 ο ὁ Τααύτου .. . ὑπομνήμασιν. Ο. 41 ἆ 11. Μαρ. 1. 281 
ἡ ἼἀἐἵἐἄἐἶἐωσίϱἾσἾΓ κών αἱ Πούντα, ὗοοο νλὸ ους Ἐλοή 1ο ἵπ 
ο νο πιαπωσηῖ, οἩ ἐἶνο οασέἠ, απά ἵπ Ἠπάος. .. ἄτονν Ονοῖν ἵπ- 

ο Ερἰαᾶσαο έχοαι ένο Ὀουί οἳ Μαβίο πτίέίεα Ὁγ Τμοι 
Ὁ 5 οὗτοί γε Το Ῥμοεπίείαπα απο ππεαπε, 5 ἵς οἶεατ {τοι 

18 4 4, Ὕ ντο (νο ΑΑΠΠΟ Ῥαβδαρο 9 αποίοά ανν ε]νοαέ ΑΓΥ πποπ{ίοη 
ο οἳ Όνο απέλλος, 

Ὁ } Τα κεπίσπου αἶκο ἵ ἐποῖϊεΙγ αποἰοά 28 Ὁ 6. 
Ὁ φ Κολπία ἵπ Ες απ ἴἶνο {ο]ογίης Ἠαπηος Ἠεπαν βπάς 

. ἀῑτοσέ ρτουί Ενας Ῥ]ή]ο ἀῑά ἀαπε]αίο α Ῥ]ουπἱείαη νου], “Ὑεπίας 

ο Οοἱρία Ἰάεπι οκὲ φποά π Ὁ γρ, Ρος ογίε Πεί, σπἶπς ἱπερίτα- 
ο σπα εξ νοτῖνο {ασέις οσὲ Ίνοππο ” (Βοε]νατε). Ἐεπαπ (ρ. 16) αοοερῖ» 

Εκ ἰωέοερτοξαξίος, απά η] ὲ ἵα Ὀοττογνοά {τοι νο Εαῦ- 
Μπ]οαὶ Πποτρτείαίοπα οἳ 66η. 1. 2. “Οοἱρίας ἵς πποδέ ρτοῦα]γ 
. ἱταποαγκείου οἳ Εἶνο οοπηροαίέο ηππηο Κο]-ρίακ]να, “να Υ οἷοε 
οἱ Όνο Βτεκὴι ” .ΟΙκερ. Π. 167, ποῖο 1). 
Βαν... νύκτα ἑρμηνεύα. Ἀίααρ. Ἱ. 6] Το βνο ρίαπεί: 

.- πετ πο Ίος Ἰείοτο νεγ ἰοοῖς {ο Ὀεπιβοίνος οοπβοτίς. 

Ἠλων (Δε) σου ἕως ΠΙΑ ἵω νο πα ρίαου Βαυ, ἐνο 
ἁκυμ]νος οἳ Απαι Νοίο χ. Έπα γαρ αἱ νο Ἱνορίπηίηα (νε 
πποῦ]νας οἵ Ἐα, απᾶ α ρετεοπίβοκίίοηυ οἳ {νο ἀατ]ς γαίες απ 
εἶνπος  (Ἠοπαπεὶ, ὨὈίε Βεπιή, Ῥοἱκεν, ϱΡΡ. 319-84). 8ου ποίος οἩἨ 
ἆβσοτ απᾶ ἆ ῃ. 

Ἠεπαηῦ Ἱηα]κος Ἠάαυ (ἶνο κα1πο 5 Ἠοῦ, 1 {η απ, ἱ. 4, 89 
ὅσει Ἠαν]ίπκου, Ρλουπίοία, Ρ. 38]. "Ο8 πιο (Βααύ) κο τείτουνο 
ε. Ἰαἱάενασεὴν (νο δν, ία ἆς Βοοι) ἄθε Οποφίφαος, οἱ ρου{-θίπε 
ὅἵκπα Ίσυχ Ἠνθός, οοπωο Ίο ΠΛ, φαἱ )αἱ οὲ ρατα]]δ]ο, κο τοίτουνο 
ὅσα ἵ γανθέ (ΚΠΙΓΙΓ) ἆο Ἰ οοκποροπἱο οἸα]ἀόσηπο οοπβετνόο ρα 
Ἐαπιαφεῖας ” (Ἠσπαα, ρ. τ]). Οἱ, Ίτον. ἱ. 39. 6; Ἐρίρίας, Ηαεν. 
ακκτή, 4; λίαπκοὶ, οποίο Πεγες. 98. 

Ὁ το ΑΛἰῶνα καὶ Ἡρωτόγονον. Οτοίως, εν. Κε. Ον. Ῥ. 68 
. Εγήποφεπίωε, ἶ.α, Λάππα; Αἰών ουί ΠΤΠ Ολαετα, Έσα, οὔία. οι 

Ἡπφυο πιοταταπα ρείπιος τοροτίοτος {τσι ατΌοταπα ααθυῖί 
Βαποϊναμἰαίνος, κοεαέας ρτοσυ] ἀπ Ὀίο πανταξίοποπα Ἀοκαίοδτα ὧς 
αεὔοτο νεα. [0] 

6 οὺν Λἰῶνα, Οαπιζοτ]απά απά Ἐσυτποπέ νθνουξ αγ Μ5. 
ποπά τὴν Λἰῶνα ἴο Ἀρτου γεν Ενα νους ΕὨνκί νο ἵ πισαηί. 
«Ἠοπκα Ίναο εἰνοννη Εἰνδέ (ο ποτά Αἰών Δπά Πρωτόγονος {1 (νο 
Οποο]ς ἑεχί ουττεκροπά ο... Οἶάνε, ἵπ Ῥ]νουπείαα Όΐοι,. . . απὰ 

αἱ 



β4ς ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄΟΑΒΡΕΙ, 

Καάιῦα  (Μκερ. Ἱ. ο). Αἱ Πρωτόγονος οεταἰαἲγ Ἱποαης ενα Ετνε 
ππδη, Λάαπα, νε αἰλωκίου ροτ]ναρα {ο νο Λάκπι Καάπιου οἵ να 
ταὈυυία απά οατἳγ παγκέίος, κο Λἰών, Ὑ ον οἱᾳίπαϊἳν ουστακροπάοά 
ο οἑοτα(γ, πιωκὲ τἰρ]]γ ος πτοπρὶγ νο πποαπί {ος Ένα --.. 
Ρ. τ8). Ορ. γι. τ]. 1 

Πρωτύγονον καλέω δυῤνῆ, µέγαν, αἰθερόπλωγκνον 

εως Ὑένεσον µακάρων θνητῶν τ΄ ἀνθρώπων. 
ο, γην, χἶν. 4 

Πότνα Ρέα, θύγατερ πολυμόρφον Ἱρωτογόνοιο. 
6 5 Γένος καὶ Γενεάν, φωνών 

Ῥατησς οἵ Οκ απά ἸἨΐν νο, Ἠεπαν αγ ναί να απο αη- 
ἀουὈοά]ν ἐγαπε]αείοης οἱ ἔνιο Ῥ]ιουπ]είαη γνογᾶς ἀοτῖνοῦ {τοι ενα 
του δν, «(ο δεφεί, Ἶπ νε πγοχᾶς τὰς χεῖρας εἰς οὐρανὺν ὀρέγεν 
ενατο πια} ὃο α τοίστοποο, 40 Οτο) φαµβοσίν, ἐο Όσα. γὶ, 26, 

ο ᾗ οὐρανοῦ κύριον Ἠκελσάμην, “1.6, ὉὉΨ 8 ὈΠούπε 
(παεἴογωπι. Ῥ]απέας ἵπ Ῥοεπμ]ο Α. ν. Βορ.. Π. Ῥαπίου κοτυε Γαὶ- 
βαππον ᾿ (Βοε]νατί, αρ. τε). "Ἠαακαπιίη {9 απ Αγαπιαΐο (οστα οί 
Βαα]-Βαπηίη ος Ἠκαίκαππον ᾿ (Βεμεύάετ, Πε Ελώπίσίκελε βργασλε, 

Ρ. 131, ποῖο :, Ρ. 1161 Μααρ. 1υἱ4.). 
ο Ἰ Ἕλλησιν αἰτιᾶτα. Το ἀαιΐνε ἴ απακαα]. 
ϱ 8 τὰς αἶθις παρεκδοχάε. Όηπ αἶθις κου 4 ἆ δ. Το ποαπίπα 

Οἱ παρεκδοχάς, 'ποϊκἰπεετρτεία νου», 19 ἀοθογπι]ποά Ὦγ νο Γοἱοπίης 
ἐξεδέξαντο. 

ἆ 6 Φῶς καὶ Πῇρ καὶ Φλόξ. Βαεὶι οοκαπαίοπς οἵ παπα, Ίνουι- 

ενοτ ρυετί]ς, απο οΟΠΗΙΛΟΠ ἵπ απε]εηὲ ρεποα]ομία, (Ἠεπαα, Ρ. 2.) 
ἆ Ἰ ἐκ παρατριθῆς ἐύλων. ΑΠ ἱπρεπίοιφ αρραταίυς {ος ασ κίπα 

α Παν Ὁγ {εἰοίοι οἳ α΄ Άτο-κε{εῖς ἵν αἴνονα ἵπ Μαερ. ἱ. 418. ος, 

056 ο πυρείων εὑρέσεις, 
ἆ το τὺ Κάσσιον. δλδ μερα κι Κάνων πο κ 

18, οἱ Ἐπακουίας Ίνετο ος αἲ 6ο ᾱ, ἵν αρρ]ἱοὰ Ὦγ Βέταῦο οι {ο 

"νο Εργρίίαυ λίοπς Οµείως (ρρ. 48, 1568-96) απά {ο Όνο Βγτίαν 
πιουπίκίη (ϱΡ. Ἰ43, Ἴδο, 751), πλ λοῖν ἴ9 Ίνετο ππεασε, Ῥήπ. Η, 
λίαι, ν. 41 “ΛΌογο Βε]επεία ἵν Μουπί Οµαΐως, νους ο καπαῖε 
Ἀο]νοὶάκ εν κυπ τἰκίηα Ετουρ]ν Εἶνο οἰουᾶς {π Εἶνο {οασν ναοῖ, 
απά Ὁγ α εἰἰρε ἕατω οἵ νο Ἰνοῦγ αἴνοννν Ὀοι ἆαγ απά πἰρη.' 
ας, Καν ]ίπεοσας, Γλοεπίσία, Ρ. 13. 

τὸ Βραθύ. Τ]νο ποτά υκοά Ίχοτο 45 ἐἶνο Ώαπιο οἵ  ππουπέαί 
οσο πι (νο γεγείους οἱ Όγπππκείης απά Τηευδοιίοη, νῖνοτο εἶνο 

’ 



ο 10ΟΚ 1. 6ΠΑΡ. 1ο 94 4 

ντου ναι ΕΦ, πιοκπίηα α- "εγρτοις” ος (Β.Υ.) “ρίπο”; Ίνκα. 
το αρ ληρν το, ἵν. 11, Γκ. 11. Ἰωοῦοεῖς, Αθἰαορλ. Ρ. 11714 π. 

ο θφηἍνη Ῥοοπυκο “ Ἠθαπας,” (λε Γπαπξίποπε ἴγεε, απὰ 

σος Κομκία” απο απνοοί-εοομέοὰ αἰιτωὺε, γοτ Πίκο “οκὺ φαλίη,” πλίοῖν 
τν οα]λοῦ "" Ὀσανγ ”' (1. απά 8ο, Πίουο. 1. 1οφ), Ἰν9 Ενουρ]ιέ ἴὲ νγου]ά 

ο ἐν α κλάν μάς αἲά “ Ἠπὼς” ὦ α ὑπό ο Ἰδλωνων, Απ. 

ος ᾱ τά Μημροῦμο. Α Ἠαπης οἑλοτνείνο ΠΠΚΠΟΝΗ. ἈΒοε]νατί, 
.. δαν οάοψν ο ἀῑδισοσὲ τοµδίαᾳ, ὀγωνήθη 

Ἀαμημροῦμος (ουᾶ. Ὦ) ὁ καὶ Ὑψουράνιος (οοᾶὰ. ΕΟ), ἵνας Ελίς ἵν 

Ὁ. ακεολωδεά Ὁγ νο Ρ]υτα] γοεὺ ἐχρημάτιζον. 
ο ἃ 9 τῶν τότε γυναικῶν. Όσα. νἱ. 1, 1. [0ς.] 

 3δα 6 Οὔσωον. Οµηοτ]απά τοίοτα ἰλίς ηαπο {ο Ὁς (Οεπ. κ. 
33), ποσα Γοκορίνις (41. ο. ἱ. ϐ) ομἱ]9 Οὗσος, απιὰ πηπ κος Ἰἶπα Εἶνο 
{οππᾶςς οἵ Ώκππακους, Το πιοπέίοη οἳ Εἶνο ακίης Ἰοὰ Βοα]ΐροτ {ο 

ο μα] οἳ Ἐκαα, απά Ομίς γίουν ἵν ουπβάσπΙΙγ πἀορίοά ὮΥ Βεπαν 

ο ο. 11), απᾶ ρατί]γ αἀπιεεοὰ Ὦγ Μουετο απά Ἐνκ]ά (Κεηκη, Ρ. 26, 

τα. 6, 6). 
ο Ὁ ν΄ δύο στήλας πυρὶ καὶ πνεύµατι. Οἵ 334. ο α]ας Εἰσπιίους, 

1. εγονε ργο/αν. γείφ. Ρ. 9, ο. Οαχοὶ ' Ακεγσίϊ εί ραγ9 Α{ΤΟΓΗΠΑ 
Άοτεπι ἀποπέαπα Ἰναῦετο εἰοπποπίοταπα τοϊαπέ, οἱ απο ἰπιδρίπαία 
Ἀριταξίοπο γοπεταπέας” [Οχ.]. Ἠάι. 1. 16 «Το Ῥετείαης Ἰνοιά 
Άτο {0 ὃς α ροά... Όαέ Ὁγ ἔἶνο Ἐργρίίαης Άτο ἵς Ῥο]ἱουοά {ο ὓο 
.. "νο απἰπια!. Οππρατο Ἠάε, {. εδ: ῬΡ]α. βγπιρος. Ἰοἡ, απά 

Παν πκοσ)ς Πάι., Έλκαυ Ἡ, 1. «16. 
Ὁ 4 ῥάβδους. . . ἀφιερῶσαι. 868 ποίον οἩ 1441. 
Ἡ 6 Αγρία καὶ Αλία. Βοπ]ΐμοτ «πρροθος ἔΊνονο {ο [ο Εἶνο Οπος]κ 

ἐπαπα]αίουκ οἵ Ῥ]νουυἱεἶαη πνοτός οοστερροπά πα ο χ., ' λππᾳ,) 
απά ΠΤΥ, «Δε αᾳ.’ “Το του εἱρηίθον ἰνοξῖν Ἰπείης απιά Βκλνίης, 
απά οι ἴὲ ἵ ἀετῖνοα να παπηο Βάσου ᾿ (Ἀοπαυ, Ρ. 26). 

ἁλιείας Όπ να νατίους τοπδίης ἁλείας ουπραγο Ἰοῦοεκ, 

Γγν. 421’ ὖγαα, ἆλεια, ταµεῖον, αἱ ποπ Ε ολ 119 οτί νετο ρἰαοεωπη.) 
Τ]νο Εαγρύκυ πισ]νοῦς οἵ Ἱναπέίης απά είπα απο Ηικίταιοὴ 

ἵπ Μαρ. ἱ. ϱ56-ό9. 

6 5 θάτερον. "Ἰαίον απά Ίσα εοστοςί νετίέοτη Όλο Α Ποπ. θάτερος 
οὖες πει Εἶνο ατῖ, ὁ θάτερος . . . θατέραν, θατέρων, Αο., Ἴοφορὴ. απ 
Εοοὶ.” (1.. απά 8ς, [ες]. 
ο Χρνσώρ. Ἠοεϊναί Ἡρροθος νο Ἠαπιο {ο ο ἀετίνοά {τοι 

4ὐ 



3δε ΤΗΕ ΤΕΕΡΛΕΛΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ Θ0ΒΡΕΙ, 

κ ὉΝὴ α ποσο πε Πτο, Πνρίτης, Ἰωπείαα, Δαογί/, 6 [Ὀχ.]. 
«Τῆνο Ὀοίίος {οσα Χουσώρ οοττοκροπᾶς {ο Αρμονία’ (Κεηαα, ρ. 17). 

6 4 λόγους ἀσκῆσαι. "Το Ῥ]ουη]είαης βόοπι {ο Ίανο ακοτ οί 

ἑο Εναίς ροά (Ἴνεγκος αἲἲ νο αγία ν]εὶν νο ποσο] αθεναϊοὰ {ο 
εἰεῖς Όντου ποάς Ἡορ]αδεέυς, Ἡσττησε, απά Αροϊο” {Όχ,]. 

ϱ { τρῶτον .. . πλεῦσαι, Της βαπηο ἴ9 καἰὰ οἵ Οπκοῦς δα ο. 
ο 6 Δία Ἠαλέίχιον. σας να 8ο οα11εῦ αἩ εἶνο (ἰσπά!γ ρτοσείος 

οἵ εἶνοφο πν]νο [η γοἰκοά Ἠάπα νε ρτορίεἰαίοςγ οΠοτίηᾳ» (μειλέγματα). 
ϱἩ. Λο. Εων, το]: Ολοερλ, 16; Ῥεπ. ότο; μας, Ἱ, 16, 
Χεν. Απαῦ. η. 8. 4 Ἐμπόδιος γάρ σοι ὁ Ζεὺς ὁ Μαλίχιος; Ῥτεί]ες, 
Ον. λίΨΙΛ. 11ο Π.; ῬπυκαἨ, κ. 89] νυκτερφαὶ δὲ αἳ θνσίαι Θκοῖς 
τοῖς Μειλιχίοις εἰσί, 

ἆ 2 Βεπαν (ρ. 11) ἰάεπίίθον Τοχνέτης νι Οµἷπ ος Ταυα]-εαίη, 
απά Ῥήϊνος Αὐτόχθων νι Λάαπα, ἵπ νο Έννο 8οπ9σς ΕΝ, εαν” 

απά «πια, εἶνο Ῥ]νοσπ]οίαη ποτά Ὀοῖηᾳ νο βατηο ας εἶνο Ἠο σον, 
ἆ 4 φορυτόν. Ἐκ, κο ἄχερον Ἐκ, ν. 1 (Βερέ.) καλάµην εἲς 

ἄχυρα, Ππβα ης α]νοτὲ κίτανν. 
ἆ { στέγχα. Ὑπταν, Ἡ. τ΄ “Νο πίπας οἶαι ἩΜακαίαο 

απἰπιπάνοτίοτο Ῥοδκυπηυς εἶπο ἑορα]ΐν κα υασοία οπα ραϊεῖν ἵσετα 
εοσία ’ [Όν,]. 

4 6 ᾿Αγρότης. Ἐλινος α “Ἰαπίος᾽ (ἄγρα), ος α- "καπάκι 
(ἀγρός), α Ίνετο, 66 Ὀε]ουν ἆ  ἀγρύται καὶ κυνηγοί. 

αὸν ζυγοφορούμενον. Ῥοκαυ]γ απ αἰλπκίοι ἴο να Αγ 
Ἐτουρ]ηή ουξ οἳ ἴἶνο Ἰαπά οἳ εἶνο Ῥ]η κήπος οὗ α- οπτὲ ἄτανη Ὦγ 
οχοη. 

ἆ Ἰ θεῶν ὁ μέγιστος. ἈΒοα]ΐμος Επ Ον Ῥ]ή]ο οοπ{ακοά νε 
ποτά πηδαπίηᾳ “Πεὶά’ (Που, ΠΕ) νι πο, " ΑΙπρΙγ, απ 
Βν Αωνιπ μμ μμυμ-ν .. 

ΑΓΙ (ζυγοφορούμενον). 
ἆ το ᾿Αλῆται. “Ὑαπάστετα, αρρ]ἰοᾶ {ο "Ἠαπίστν ” ΨΥ Οσα, 

{ο Όνε Ῥ]αποίς Ὦγ Ἡαρποχ, 

Τιτάνες Εφ, Μ. Ἴδο. {ο Τιτὰν παρὰ τὸ τιταίνω, οἶονεὶ οἱ 
τείνοντες τὰς χεῖρας εἷς τὸ κόψαι τὰ αἰἶδοῖα τοῦ πατρὸς Κρόνου, Ο. 
Ηεε]οᾶ, Τλεοφ. 1ο] 

Τοὺς δὲ πατὴρ Τιτῆνας ἐπίκλησιν καλέεσκεν... 
Φάσκε δὲ τιταίνοντας ἀτασθαλίῃ µέγα ῥέξαι 

Οἵ, Οηρλίος, Β». υὶἠ. φο. 
4 τι 'ὖε π)ουο τἷο οοπ]οσέυτετ 8Η "Άμινος οἱ Μάγος) (ἨΏεπαυ, 

““ 
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Βοοκ 1. ΟΗΛΡ. 1ο 354 

48). Ὑίαριος πιαΚος ́ μινον ΤορζθοΒὲ ἐλο ΙΩΠΙΚΑΠΥ οἶδκα αιά 

ο 98 ο τι Μισὼρ καὶ ὙἈνδύκ. Τήνου Ἠαίισς Ἀτο φοοπιηρ]γ ακίπ 
ο ο νο, εἰταὶρ (0), απά 'Ἡ, «ην εὔλντος, Ἰοψνθυος, 
ο ἆρδαπα “αρίιο) ταέῖνος Έναν “κἰταὶρ]ε. Ο. 37 ἆ Σνδύκῳ δὲ τῷ 

"λεγομένῳ δικαίφ. περ. Π. τό] "Βοπιο τορατὰθά Ἠααὶ αἱ (νο 
Ῥοτκοπ]βεαέίον οἵ Φωεΐος, ΒΥάγλς᾽ Όωέ Ελλ γίονν ἵα το]οοίοά Ὁγ 
λίακρ. . 59, ποῖο α, πε νο ἀεπίος ἐἶνο καρροφοά ουπποχίοῦ Ῥοένιθεν 
Ἀνδύς, απά Β480νᾶ, «νο ρτοαέ 818, νο Ὀτοί]νος απά 6ΠΕΠΙΥ οί 

5 1 Τόαντος. Οἵ. 11 ἆτο. Τὴο ποτᾶς Αλεξανδρεῖς δὲ Θώθ ἵπα η 

Ῥτονίους ρακεαρο 424 4. “ΤΠΟΤΗ, ἵπ Ἐργρίαα λε, 1,  Ῥοίους- 
ἴπα ἴο Όνο Τυῖς '  (ὙΝἹοάσπιαπη, ορ. εξ. ρ. 445). 

Έσπαν ουπηθείς Μισώρ ει Ἀοκταῖπι, Τάαντος ος Τὴολι είπα 
α ρατεῖγ ΕἘργρύαη ροὰ Ὀογτοννοά ὮΥ νο Ῥ]νουπίείαης. 
6 Διόσκουροι. Οπκίοι απά Ῥοΐϊίακ νεο Ὦγ 8οπιο γντίέοτο ο0η- 

Άηλαπσᾳ, Πίε Καὐίγε, 605; ἨοτπαηἨ, ΟΥρλίοα, Ἠψηνν. 11, 38. 
Καβαροί. "Τὸο παπα ΟαΕἱεὶ για ἀου ίσες ἀετίνοὰ {τοπ 

Ότο Βαπαείο γοτὰ Καδίν, '“ατεαῖ,”.. . . Το εἶρλξ ρτεαί ροᾶς οἱ ενα 
Ῥηνοκπ]είαπε, εἶνο οδερείης οἵ οπο ρτεα {ωἱ]νας, Βγάγ]ς, "νο ᾗα9:,” 
πετο εα]]οά Οκ υί, οἵ νεῖνοα Ἑκπιοαα Ὑγας νο γουηρεςί, ος νο 
εἰρηδν (αα Ἰήα Ἠασς ἱπερίίος), ἔἶνο «πιουν, “εἰρλὲ ” οἱ Οορείς, απά 
ΠΙΟΦ οἵ Ἠουτον, Τίς Ἑπποσα νά Αἱκο οπ]οά Ακεορίυς, 
6.Ν. ποῖς ον Ἠάι. Η. οι. 

Ἄαμοθρβκες. Τ]νοτο ἐς α Ίοῦᾳ ἀἰφουκκίου οοπουγπηίπᾳ Εἶνο Οατοίος, 
Οὐεγδαπίος, απ Οα τί απ Βέτα, κ. 72 Π., νο αποίος Ῥ]ναγοςγάσα 
ας καγίαα ναί ΟνεΥ ἀνγοίὲ η Βαπποί]γαου. 

5 6 ερῶτοι πλοῖον εὗρον,. Ο.15409,64. Τις Βαποϊναπίανου 
πησπίους ντου Αγά ἱπνοπίουν οἵ πα νἰραέέοῦ. 

5 8 Ἐλιοῦν καλούμενοι Ὕψιστος. Ἠου. ΠΒ, “Μον ΠΙε. οἱ. 
ὅεα, αἰν. 18, 14. Επί ἵω ἓ 6 ὁ Ὕψιστος ἐν συμβολῇ θηρίων 
τελεντήσας ἀφιερώθη Ὑνο κου Ελλαί Λάοσπίς {9 πησαπΕ. 

5 ϱ Βηρού. Ἠεπαα, (οονίης Βοα]ΐρα, Οη] ναί (νο 
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36α ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ΟΟΒΡΕΙ, 

κοάάσια Ῥογουί] γαρ οοπ{ουπάεά γην Ῥάαλ Ἠερείθ, Γαάμοι η. 
13, ἐπ. {, Ἠἳνο νεο α πηκ]ο ἀείέγ, ' Ἰοχὰ οἵ να ουνοπαέ, πνοτιρροά 
Ὁγ νο Βλνοςἱνοπα εαν, .οὰ οἱ ὧν πώ αφ ἁμυμ 
ΓΦ Ενα Ἰαίος ρατί οἵ νο παπηο 9 {οπαπίπα, 

Ὁ τι Ἐπίγεος ἡ Αὐτόχθων. Οἱ, 46 ἆ ο Γβνον Αὐνόχθινα, 
Ὁ 5 Οὐρανόν. Ο, Ηαίοᾶ, Τλεοφ. 116 

Γαῖα δέ τοι πρῶτον μὲν ἐγείατο ἴσον ἑαντῇ 
Οὐρανὸν ἀστερόωό, ἵνα μὲν περὶ πάντα καλύπτοι, 

Οµ όο ο 5 ἵταπας ἵν καϊά {ο Ίνα σοι κο-σα]]οά Ένκομακο Ίνα 
να νο βγηῖ {ο Ἀοπους νο ροᾶς οἵ Ίνοανοπ. Ἠστο Ίνα ἴς καἰά {ο 
Ἰαγνο ρἴνευ Ἰΐς ον Ώδπηο {ο νο Ἰδανεν. 

Ὁ 6 ἐν συμβολῇ θηρίων. Της αρρεατε {ο ὃς αἩ αἰ]ακίοι {ο Ένα 
ἀεαίῖν οἱ Αἀοπία, ὙἼνοθο Ἠσπο ππεαπίος ']οτά πια Ίανο Ἰοῦ 
ο Ἰΐε Ὀείηα Ίνετο Ιάεπαβοὰ γι ὁ Ὕψιστος. 366 ποίοφ ου 164 ἃ 
απά 11 4 6. 

ο 1 τὴν τοῦ πατρὺς ἀρχήν. Ὁ, όος 1. 
πρὸς γάμον, Ίπ Οης “Ὀτίάα] οἵ νε οασν απά γ” Όταπυ» 

{ Όνο ρεπεταίίνο Ῥοννος οἱ Ἰνοαί απ πιοἰφέατο Ὦγ νεο] Ένα Ίναανον 
Ρτουποίες Εἶνο {εγΙ ΕΥ οἵ νο οασίι. 860 Ῥπεί]ας, Ον. ΜΙΑ, 41, 
απά νο (γαριποπί οἵ Λοκεῖι, Γλαπαίάεε Έλνετο φποίος: 

Ἔρῷ μὲν ἁγνὺς οὐρανὸὺς τρῶσαι χθύνα, 
ἔρως δὲ γαῖαν λαμβάνει γάμου τοχεῶ, 
ὄμβρος ὃ ἀπ' εἰνάεντος οὐρανοῦ πεσὼν 
ἔκυσε γαῖαν' ἡ δὲ τίκτεται βροτοῖς 
μήλων τε βοσκὰς καὶ βίον Δημήτριον. 

Α αἰποί]ας {γαριπεπί οἵ Επίρίάος (Εν. Γπαπ. ἵν) ἵς αποϊοή Ὁγ 
ΑΘ νεπασας ἵπ (ἶνο βαπηο Ῥίαοο (κἰΗ, ϱ99). Ἐεπαν (ρ. 43) οὔκεγνει 
Όναῖ Ον παγ Οσα] ο08ΙΠΟΡΟΠΥ ἵν πο οτἱρ]παϊ)γ Βοπηίο Ἰναξ Ατγα, 

Ὀεατίης εἶοθο ΑΠΑΊΟΡΥ ἴο Ἠοιίοά”ν ΤΛΕΟΦΟΝΨ (νν. 16-36), «τά 
ναί ἠὲ ντας δε] ἀῑπακοά ἵπ νο Ἐααί ἵπ νο πας οἵ Ένα Βοΐεν- 

εἰάκο; Όαξ {ο βαρροφο ναί  “τεργεφεπίς ἴἶνο Ῥ]νοεπ]σίαν περίου 
οἵ α- ΤετΥ απεϊοπέ ἀσίο που]ά ὃς απ εττος αἰπαί]ας {ο ναί οἵ 
τοραγάἵηπς Ον]ά)9 Μωασωνρλον ον αγωνα 
απείεπί Ἰανης (ρ. 14). 

ο 5 ἵα ὧν Ίσαμ λνοφιάν λΙι λονν Ἀνκκκ (κ 
Αγ α΄ Ῥ]ουπ]είαη μαία Ἠλος, ΕΙ; ο 3 Βαΐτνλος, Βεε]νοὶ; Δαγών, 
Ώαμοα, ἄς, 

Ἠλον, 1. ο. ξ, Γρ Γονεία, «Τι Κρόνον τοπία α Ῥ]ου- 

πἰεῖυως ἀοοεπί Ίαος Ώαπιαφοί γετυα αραά Ῥ]ούατα ουᾱ, 443 

“ώ 



μμ ὅλι 4 

Μια. 

πο ος 2οοκ 1. ΟΗΛΡ, 1ο .-6ς 

Φούνωες καὶ Σύριοι τὺν Κρόνον Ἡλ καὶ Βὴλ καὶ Βολάθην ἐπονομά- 
᾿ζουσι ᾿ (Βοε]ατί αρ. Οε. Ρ. 26). Τη Ἴλον Εἶνα τεκάἶπᾳ οἱ ΒΙΟ ΕΊνεπε 
τν Ένα αίο ουπ/ακἶου οἵ γοψεῖς αν {η ΤΧΧ οἱ (επ. ΧΙ]. 46, 59 Ἰλίον 

πόλις {ος Ἠλίον πόλις. 

6 4 Δαγών, ἀετῖγοά τοσα 21,’ Λεὶν) 
Ἀίτων, Αἲ ΑΛε]νάὰοὰ Ώαμον Ὑνας ποτ ]ρροά 45 α ποὰ πο 

Ῥτοσοῖοά (ἶνο ετορα, εεροςἰα11γ {τοπ παίος, απά Ίνεπου ροἱάεῃ πιῖορ 
ποτο ἀθδ]εκίοά {ο Ἠΐπα, κ Θαπα, ἱ, 4, 6 (Οἱ). Οἱ, 3] ἆ 8 Ὁ δὲ 

Δαγών, ἐπειδὴ εὗρε στον καὶ ἄροτρον, ἐκλήθη Ζεὺς ̓Αρότριος, 
ο Άτλαντα, η Εἶνο ρτοοθάἶπᾳ Πας Ὑνθ ΤΙΑΥ τουορηἶχο ἵταςες οί 

α ροπαῖπο Ῥ]ουπἱεῖατ παγ]νοίοςγ, ας εἶνοφο νε] οἷι {οἱ]ουν ππιδί ανα 
Έσσα Ὀοστονγοά Ὁγ Ῥ]ηή]ο ἔγοπι Ενα Οτοσίαπι παγ{]νοἱοβγ οἱ α Ἰαίετ ἀπίο, 

5: Τη νο πφο οἱ (ἶνο παπηςς Οὐρανός απά Γη Ύο8ς Επάς α ρτεκί 
ἀἴπετεπους Ὀοένιοση νο Οτοεὶς παγΕ]οῖοβγ απά Όνο Ῥμοεπίοίας: ἵπ 

Ένα {οσπιος νο περτοβεπέ πο Ίναπιαη Ὀείηρα, Όσέ Ῥατίς οί εἶνα 
παεαταὶ ποτά; ἵπ νο Ἰαέίος νδγ αρρεας 5 πιοτία]ς γν]νο, {θες 
Ενεῖε ἄοοσαμα, Ίγετο ααθοἰα(οά Ἰνο]ν ἵπ Ώαπηο απά ἵπ ογβ{ρ ντε] 
Ένα καἰά ρατία οἵ παίέατο (6, 1. Ὑομς, Ώε Ιάοἱοίαίγία, ἶ. 44. 63). [Ότ.] 

4 3 Ἑρμῆ τῷ τρισµεγίστφ. Ῥπεί]ος, Ῥ. 419 “Α πιο] Ἰδίοι 
Άμυτο ἵψ νο κο-σα]]οά Ἠσττηες Ττϊκπιερίφίος, νο ἵπ νο Ετοι 

ουπεωσίος οἱ νο Ολεἰσίαν ετα 9 ΕΠ] αδυσ]]1γ οα]1εά ΟΠΊΥ μέγας καὶ 
μέγας Οἵ μέγιστος) Ἠετιπος, νείηρ ἰάεπιθος γι νο Εργρίίαη 
Τ]νοξ, να τορατάοὰ αἱ νο 8οπτου οί αἲὶ Κπον]οάρε, Ονουρλέ, απά 
Ἠιοταίατα, Ἠσπου {ἶνο Ώπππο Ἠστπιον Τεἱκπιορίκίου γναβ αβδαπηος 
Ὦγ κονοταῖ απέ]νος οἱ νοτί οἳ Ρ]ή]οβορ]γ απά τεἰἰρίοη ἵπ (ἶνο 
εαν οσπέυσίος οί Οτο απ. ἍᾖΤῆα οἰεί γνοςκ οχίαπέ υπάος 

Ε Ώαίωο ο νο “ Ῥοδπιαπάτες, ρτοῦαυ]γ ντο Ὦγ 8οπιο ἈΝθο- 
Ῥ]αϊοπίαί η Όνο Οήτά ος {ουσ οἑηέαςΥ (πι, Βία, Βίοφγ. Π. 
“1. Ὁ), ος, ας οξ]νετν ταῖς, Ὁγ απ αα]νος οἱ (ἶνο οασ]γ Ρατί οἱ να 
κοζοπά οἑπέασγ. Το ἀπίοι απά εἰνατασίοτ οἱ εἶνο οχίαηί γνοσ]κν 
απο ἀἴπουμοά Ὁγ ὔ. Ὁ. Οναπιλοτα, Εδ.Α., ἵπ νο Ῥτοίκου {ο αἩ 

Εωρων ἐχαπεαίίου οἱ νο “Ῥοδπιαπάτον {η ἐἶνο “Απίο-Νίοσπο 
10 σαςγ ᾿ οἵ Έ. απά Τ, Οαεἷς, νε] εἷν αἶκο ουπἑαἶπ (νο αἰλακίους {ο 
Ἠοτπιον Τγκπιορίκέος {η νο Οµίκείδη Εκελνογ, 

4 ὁ ἐτελεύτα, Τῆο τοκάῖπῃᾳ τελεντᾷ ἵπ Ἡ εσεις {ο ο θείος {η 
Ἠμοῖζ, Όωε 9 πο (οωπά ἵπ Α. ος αἩγ οἴἷνος ΜΒ, Ῥ]ω, βλαεά, 
6] Α πῶς ἐτελεύτα ἵ9 πο φας ρατα]]ε]. 
Της οατ)γ ἀθαί]ν οί Βεγπερ]νσπο οοστεεροπἆς {ο Ίναι Ὀείπα οαττίοὰ 

ος Ὁγ Ρ]αίο, ἵα Οσοεῖς πιγνοἱοβ}. 
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36ά ΤΗΕ ΡΠΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 6αΟ0ΒΡΕΙ, 

ἆ 8 ἄρπην, Λοοοτάΐπᾳ ἴο Ηοκίοῦ, Τλκοφ. 116, ἓὲ πας [τοι Πα 
πποέ]νες Ο6 Οναί τοπος τουυῖνοᾶ (ἶνο αἰε]κ]ο : 

Γήθησεν δὲ µέγα φρεσὶ Ταΐα πελώρη, 
εἶσε δέ µιν κρίψασα λόχφ' ἐνέθηκε δὲ χερὶ 
ἁρπην καρχαρόδοντα. 

Ος, Αροϊ]οᾶ, ἓ, α. 4. η νο Ὀπχοπχο καίυο αἲ Ἐϊοτοπου οἳ Κτοπος, 
ε0-σα]λοά, εἶνο οκ ἰτοσ]νοὰ ασπα Ἰο]άἵηᾳ α αἰοκ]ο {9 α Ἰαίο αἀδίείοα, 
απά Όνο ίφίας ρτοῦαὈἲγ πορτοκοπίς ὌἼγανοα, Άοο Ῥποί]ος, 6ν. 

ΑίγίΔ. 54 απ Ναολταφε, 865. 
87 4 6 Δημαροῖν. Ὠεπιατίς ἵ πιεποποὰ Ἰνοουν (48 α ϱ) ο 

{ωέ]νοτ οἱ Μεἰοπίμτας ος Ἠστου]ος Ἡο ἵ9 Ιάεηύβοά Ὦγ Ἀογοτε 
(λουκίς. 1. 661) νι Ταπιγτας (Ἴ9Π-093). (Βοπαα, Ρ. 3: πούο)) 

α 6 Βύβλον. ΟΕ, Ατπιαμο Πουίπκον, ΤΛε Αροϊοφη ο! Αγίηώίσες, 
Τεχίς απἀ δικά(εε, Ἱ. 5“ Ἠ εν Ονἰτίς να Κοά Ὁγ Ἰς Ὀτοῦῖνος 
Τγρλον, Ε9ίς Πε γε ε]ι Ίνετ φοπ Ἠοτας {ο Βγυ]ου ἵπ Βγτία,’ Νοῖς, ρ.6ο 
«γο Κπονν {τοι Ἰωπείαπ (0. Ἀφγ. Ώρα, ϐ) Όναξ Όνο ρτοσὲ καποια 
αἱ Ἐγυ]ου νναν α βαποίιατγ οἵ Αρμτοά [ο Βνβλίη Βίταῦ. κτί, 5. 

756 ἡ μὲν οὖν Ῥύβλος, τὸ τοῦ Κινύρου βασίλειον, ἱερά ἐστι τοῦ 
᾽Αδώνιδος. Ῥ]αέατοᾶ, Ώς ἴε, εἰ Οείν, αν, 45] Α, ο [ας Ίνουυ είς 
{ουπά νο οἰνοί οοπἑαϊπίπς νο Ἰοῦᾶγ οἵ Οεἰτίς νιπα]γοά αρ αἲ 
Ἐγυ]ης, απά αἱ 4οπη Ἰοείάς α αρτίηᾳ ἀε]εσίοᾶ απά ποερίηᾳ. 

Εγυ]ως Ένας ὕνδοβππο Έἶνο φοαί οἱ ποτερ Ὀουι οἵ Πες ππουταΐης 
ονετ Οεἰτίκ, απά οἳ Αρ]τοάἹο υγοορίηα οτε Λάοπία, Ενας ἵν οἵ 
Αφατίο ουετ Τάσου. Οκίτίς νγπς ἵη Γαοί Ιάουεἶβοά πι Λάσπία, 

ας Μουετε αἴνοννα {τοπ Βέορμαπας οἵ Ἠγκαπίίσπα ᾽Αμαθοῦς πύλες 
Κύπρον ἀρχαιοτάτη, ἐν ᾗ Άδωνις Ὅσιρις ἐτιμᾶτο ὃν Αἰγύπτιον ὄντα 
Κύπριοι καὶ Φοίνικες ἰδιοποιοῦντο, {(Α. Ῥουίηκον,) 

α Ἰ Άτλαντα. Τις βίοςγ. αοπέ Ένο ἆραῖ]ι οἵ Αῑῑν ἁῑπατα 
επεἰτε]γ {τοπ νο Οτοεῖς Ἰορεπά. 

Ὁ { Ἑλωκμ. Τ]νοκο α]]ίου οἵ ΕΙ ατο ἰάοπείβοά ὃν Βσπαα νίδι 

Όνο “ ους οἵ Εἰολίπα,” επ, τη, 4. 

Ὁ 6 Σάδιδον. “Τὴο παπιο ") απιοΏᾳ Εἶνο Αταῦς Ἱπσαπς α ὕταυε 
«ίΓόπᾷ Ἱπαν, απὰ ἵν ακίη {ο "ο Αλαάααί ’ [0,]. 

ο 4 ᾿Αστάρτην, Οἷς, 4ε Ναι. Πο 0 ἀωιω να .- 
τοργεποπ{αίἶοης οἵ Ύεπαα, νο {οαστ]ν ἀθκοτῖνοά αν “ Βγτία Όγρτοφυο 
ουποερία, 4 πας Ακίατίο νουαέας, 4πστα Λάοπία! παραίκας ρτοδίέασα 
αἱ Ο,άλ18ο], ἆ τ, 

Ῥέας ΟΚ, Ατίκϊᾶ, Αροϊου. 36 απᾶ . 
6 6 Διώνης Ἶπ Αροϊϊοά, Βία, ἰ, α. 34 Ὀΐονο ἴψ ποπ οποὰ 
4 



στ που σκώντο 37ς 

πι ν Ἠλνοα αππους νο ΤΗαπίᾶσς αἱ ἁπαρ]ίοτι οἳ Όταπις απά 
οὐ: ναι Ὠΐουο, π]νο αβρροατο ἵπ Ἠοείοῦ, Τλεοφ. 363, 35 οπο 

ος οἳ νο Οοραπ]άσς, ἵ ο αοᾶ ἵπ ἸἨφ Ἠφί οἳ νο Τηαπίάες, 
Τλευφ. 115. 
ο] Εἰμαρμένην. ὍἜ]νο ντου Ἐαίος ατο Ίνετο τερτεφοπ{εᾶ ας οπ6, 

παπά Ένα ντου Ἠοτας, Εϊτεπα, Ἑπποπήα, απᾶ Ὠϊκό, αἶφο αἱ οπο, 
γιά, Αροϊισᾶα, ἰ. 4. α; εί Ἠειοᾶ, Τλεοφ. φοι. 

ᾱ 5 Βαιύλια, λίθους ἐμφύχους. Ο6, Ηακίηρν' Πίο, οἱ ελα Βἰδίε, 
«Βονοί «Το παπιο Βοι]νοὶ ᾿ (Βερέ. Βαιθήλ) ' Ρακεοά Ἱπίο Οτεοῖς 
απά Γα{8{η 49 Βαιτύλιον απιᾶὰ ὑαειψίωε, ἴ]νο λέθοι λιπαροί, λίθοι ἔμψνχοι 
(ρτοῦ, αοτοἰἔεος), πε λ]οῖν Ίνετο νεοτήρροά αν ἀνίπα, Τ]ο ποτεμῖρ 
οἳ εἔσηοα γνας νετ πεποτα], Ὀου ἵπ Ῥ]οεπ]εῖα απά ἵπ Ῥ]μοεπίείαα 
οοἱοπίος, “Ίο Απά ενετγνἼετο, ἵπ νο ἱηπιοθί Γθοθος οἵ εἶνο 
ἑαπρίος, αἲ ετοκε-τοκπᾶς, απιά ἵπ νο ορεὮ Πε]ᾶς, Ῥ]ουκα οἳ είοπο 
Άενη ἔπίο ρΏ]αχε, ἰο]αίοά Ὀου]άετε ος παζυτα] τουα, δοπηθείτηος 
οἵ πιοϊκοτῖο οτἰαία, νε] αχο τεοορπἰσοὰ Ὦγ οετίαΐπ πιγκτετίους 
ππατῖω {ο ἵνο νο Ἠουκο οἵ (ἶνο ροᾶ, νο Ἠσαιγ] οτ Βοέ]ι-εῖς ἵπ 
πηεῖι Ἶνο επε]οφοά α- ρατί οἳ Ἠΐς Ἰπίεϊμεπου απά γα] {οτε 
(Δίωρ. Π. 6ο). Οἱ. Ἠοβεππαπα, ρ. τζ3- 
Το αλίοί απεῖεπέ απθ]νοτίέγ οἩ νο καΏ]οσί ἵν Ταπιαφοίας {ο 

Νεο-Ρ]αἰοπίαέ (εἶτο. Α. Ὦ, 6οο-- 021), Ἠ]νο αποίθς Ἰαίάοτο αν καγίηᾳ 
(Όκπι. 94) ναί “αἲ Ἠοιιοροϊίς (Βαα- ος) ἵπ Βγτία Ακεορίαάοε 
ακουπᾶοά Μουπε Ἰάσαπας, απά ανν ΠΙΑΠΥ οἱ νο κο-οα]]εά Βαο- 
ἑα[ία οἳ Βαοἑ ο], ος νε εἷν Ίνα ἐο]]α εοαπ{]θας πατε] ὙνοςΕΥ οἱ απ 
Ἱπρίους ἔουραο. Αραΐη ο ουτίαΐα Ἐπκοῦίας 9 φποξοά (Ώαπι, 291) 
ας καγίπα Οναί 'Ίνο καν α Ὀαἲ] οἵ το τας] αάδεπ]γ ἄοννν {τοπι 
Ένα αγ, απά απάΐπα Ὦγ νο να]! α ρτεπέ Ἰοπ, νεο πππησδ{α{ογ 
παπἰαλνοᾶ; απά Ίνα τας πρ {ο νο Ίνα] νε ηοη νο Άτο ποπέ ουξ απά 
Τουπά ΕΌναί Γξ να νο Ἠποίγίας, απά ἑοοῖς ἴέ πρ, απά αακοά {ο 
πεηεὶν οὗ νε ροᾶς 1 Ἰοἱοπρος, απά νο κέοπο καἰα "Το ὤεππασυς,” 
εαβασας είπα ποτ ρρος Ὦγ νο ροορ]θ οἱ Ἡοιιορο]ίς, νε]νο φοὲ 
πρ αἩ παρε οἵ α ση {η (νο ἑεπερ]ο οἵ 7ου.’ Ἡο οὐ δς α ἀονοτίρ- 
εἶσα οἵ ενα εἴναρο, οοἱσας, ανά αἶκο οί (νο κίσοῃοα, πι λήε]ι, Ἰνοηπογοτ, 
ποτο πο αἲἲ αἴκα, απά Ἱνοτο οοπαδετα(οὰ {ο ἀῑ[οτεπέ ᾳοᾶς, Κτοπος, 

Τους, Ἠε]ίος, παπά νο το. “Α: {ο Όνο Βείψέ απᾶ Ονεοῖγ Ἠφίοςγ, 
α{. Ενα τετ οκἸπακέίνο αγεἰεἷο Ὦνγ Ἐτ. Ἱκποτπιαπὲ, [48 Βεψίοι, ἵπ 

Όλο εσυ ᾱε ἵ Ηἰασίγε ἄει Πεέφίοπε, Π. 41-54, παπά Ῥὴ. Βσοτμοτ, 

Νοῦο κατ Ίου ρίεττος καστύσε, οχίτασἑοά {ποια νο ουγπαί Απίαίίφνε, 

1811) (Μαερ. Πο). 
.”. Ε υ] 



4 4 Τιπανίδες. Τομ Ἱνοτο πευα]1γ τορτοφεπεσὰ ας εἶνο ἀααρ]ήσνα, 
πο οἱ Κτοπος απά Αείατίο, ναί οἵ Όταπαν απάἁ 06, παππιοὰ Ὁγ 

ἨΗαιίοᾶ, Τλεοφ. 115 
Θείαν τε Ῥείαν τε, Θέμιν τε Μνημοσύένην τε, 
Φοίβην τε χρυσοστέφανον Τηθέν τ) ἐρατενήν. [0ε.] 

ἆ ς ἀφιερώθη, ' γαρ ἀείβοά ᾽ (ε{. 48 ὃν 4), πο, ας Οτο) καρροκία, 
“ οοπκοοταἑοά ᾿ ας α Ῥείοκέ, Εἶναέ Ίνα παἰα]η πο περίτο {ο να Ἱάπράσπα 
οἱ Κτοποε. Όπ νο {ογτης ἀφιερόω απ καθιερόω 5ος Ἰοοεῖς, Γηγν. 
Ρ. 192, απᾶ Πα λνεγίοτᾶ, Λε Βηγη. Ρ. 119. 

4 6 ᾿Αστάρτης Ότπ Ένο Ἰἀεπβοκέίου οἱ Αφατίο νι Αρίιτο- 
ἀἱ[α κου ποῖρε ον 11ο 4 απά 18ος. Ο, Ἰπείαα, Πίαίοφ. λογω, 
Ἆχ. 16. 266, ν]νοτο. Αρ]ιοδἷέο εποσυταρος Ῥατία {ο «ΑΣΕΥ οἳ Ἠεῖον: 
«Ώο πο ἴνο αγαῖὰ οἩ Οναξ αοσοαπέ; {ος 1 Ίνανο ἔνγο Γαἷτ Ῥογα, Ὠοκίτο 
απ Ίνονο, απά Τ νγ] Ἰεπᾶ γοι Ένοπι {ο παἰάο γοι ον Ύους παν 

4 ϱ ᾽᾿Ασκληπιόν. Της Ἰομροπά Οναί νο πποί]ος οἵ Λοποπ]αρίας 
σας α Τα] ΣΥ Όο οοπηος (θά, νγὰι (ὖνο νγογκλήρ οἳ Λοπου]αρίας 
αἱ Τα πο. ἵπ Βίεγοῦ, ὙἼνογο να Αα ἱοππρίο να δε Ὦγ ή ρταπάνου 
Αοκαπος κου οἵ λίαελασα : ο. ἘαπκαἨ. 136. 
ὅθα 1 Ἠῆλος Τῆνο Οποοὶς ἔοττα ἵπ νο Βερέααρίηί (ᾖσχ, ακνΗ, 

ΠΠ] 2) οἱ Βεὶ ος Βααὶ, νο βάρτοπο ᾳοὰ οἳ νο Ῥλοεπ]είαπς απά 
Οµπααυίέοα, Οἵ, Ηάι, 1. 181 Διὸς Βήλον ἱρὸν χαλκόπνλον. 

55 Τνφών. δε ποῖρ ση 37 4 6. 

8 4 ἨΒήλον δὲ παῖς. ἵπ νο Οεοεῖς Ἱερεπὰ Νετοια ἴς ποϊεῖνας εἶνα 
{αέ]νετ οἵ Ῥοπέας που Ένα 8οπ οἵ Βοεΐαα, Ὅναξ νο 9οη οἵ Ῥοπίας ανά 

σέ (Αροϊ]οά. 1. 4. 6). ΟΙ Ηοιοᾶ, ΤλἍδοφ. 433 
Νηρέα δ' ἀφενδέα καὶ ἀληθέα γείατο Πόντος, 

Ἄϊλών. Τ]νο Ώδπηο Πηκ» α Αλί Ρρίαοε (λίπαρ. Π, 18ο). 
6 4 Ποσεδῶν. Ίηπ οα] πα Ῥοφοίάοηυ α ϱοπ οἵ Ῥοπέαας, Βαποῖνα- 

π]αθένοῦ 9 ορροκθά {ο αἲἰ Οτοεῖς ααέένογα, Ὑε]νο Ἰπακο Ἠΐπι α- 8ο οἳ 
Κτοπος απά Ἠλνοα, απ Ὀτοῦλνοτ οἵ 7ος, 

α 5 ἸἨΜέλκαθρς, ΟΙ. Ἐαε, ναι. ᾱν Οὐνοίακι. αι, ο 
Ε]ουπἱεῖπης ἀοἰβοᾶ Ἀδο]οαί]γας, ἵκοταα, απ οὔλνετα, ππστο πποτέα]ν.” 

Ηετοδοξας (11. 4) νἰκλέοὰ Εἶνο ἑοπιρ]ο ο Ἡετου]ον αὲ Ίντο, απά πα 
τοἱά Ὁν Όνε ρείομίς ναί Εξ γαρ οἵ Εν κατπο ἀπίο ας νο εἴγ, 29ο 
γεασν Ὀνείατο Ἠλα πια, “Οατίνα,” νο “ο γ, νας Ατκί αρρηοᾶά ο 
Τντο, ἔτοσι νελοῖι Ἡστου]ος οὑμαίπεά Εἶνο Εε]ο οἱ Μεϊοστίίνας, οἵ 

Μελος Κατίνα, ']οτὰ οἱ νο ΟΙ, ουτευρίεά ἵπίο Μελοστίος ος 
λεἰἰσατέας, νο, Βαπομυπίκέμση καγε, ' πας Ἠετου]εα,' απά ν]νο 
9 ο Βηοεπἱείαη Ἱπκετίρείον αἱ Μαϊία 9 οπ]]οά Λάοπίαη Ἀο]σατίν, 

.ρ 



πο ο 1οοκ1, σΠΑΡ, 1ο 388α 

"Ἠκαὶ Ταυτα, Κν να Ππροο ας, “ους Τοτὰ λεϊοασϊ, Βπαὶ οί 
Έντο (α. Ἠγ., Εαν λίπκον)ς Ἠάε, Η. 41). ΟΕ. Απτίας, 4ε Ἑαγεά. 
Αἰες. Π, 1ο “Τῖνετο ἵα ἵπ Έντο 4 ἑοπιρία οἱ Ἠετοσ]ες πιοσί απείεπέ 
οἵ αἲἲ νε η νο ΠΠΘΠΛΟΣΥ οἳ πιατ, πο ἐν Αχρΐνο Ἠετοπίος, ϱοπ 

ο ος Αἴεπιοπα; (ος Ἠοτου]ος Ίας Όδεη ποτε ρροά ἵπ Έντο πΙΚΗΥ 
Εεποταξίονς Ὀναίοτο Οκάπνας οπππο {γοιη Ῥ]ουπίεία ΟἨ νο Ῥ]ου- 
πἰεῖαν Ἠετεπ]ος ες Ἠεπαπ, Ρ. 4, απά 4 που, ἵν. 18--λο. 

Ὁ τ λοχήσας Το βίο ἶ9 ἰοἱὰ ἵπ Ἠοεῖοα, ΤΊεο. 14-98, 
πῖνετο Εἶνο γεοτάς κρύψασα λόχῳ απὰ ἐκ λοχεοῖο οοπΏστα Ενα τοσα ἶπᾳ 

λοχήσας Άθνεπαᾳ. κκ Κρόνος μὲν ὡς ἐξέτεμε τὰ αἰδοῖα τοῦ πατρός. 
Ὁ 4 ἁπηρτίσθη. Ἰε, Ἰίς Ὀτοκε]ν γα οπάθᾶ. Οἱ Ἰουοεῖς, 

λήψη. Ῥ. «48: Βαθνετίοτὰ, Άειο Ρλγγπ. Ῥι 693, Ίο Φποίοε 
Ἡήρρους., ἄε Μονῦ. 4. 1. 608 Α ἀπηρτισμένης τῆς περιόδου. 
οἱ Παίοὰ, Ορρ. 1ου 

ἀθάνατοι ποίησαν. 
9 6 ἡ μεγίστη. “Αφατθο ἴἶνο ᾳτοπἰοκ᾿ 6 ἐο οἰίοί {επικ]ο 
ἁῑνίπϊεγ οἱ Εἶνε Ῥ]ουπίεἶπη», ἐἶνο ρτεαί Βγτίαπ ποἀἆθκα, ΄ νοτνλάρροά 
Αα Ὦγ νο Απογτίαης α5 Υεπης Ὀταπία, απ Ένοη πὲ Ῥαρ]ιον ἵπ 
Όντας απά αἲξ Λασα]ου ἵπ Ῥα]οκίίπο Ὦγ (ἶνο Ῥ]ουπίοίαης  (Ῥαθκὴ. 
1, α4. ϐ). ΑΛ. νο ροᾶάδεκα οἱ νε ουν (]ωπείαπ, Ώε Ἀψγ. Ίλεα, 4. 
453) εἶνο ἵ ἰάεπιβεά γην Ατιοπηϊς, "νο ρτεκί ροάά θες Ὠίαπα 
οἵ Όνα Ερ]οκίαπα, απᾶ Ίνα ου 9 αἱὰ {ο ὃς {οαπά ἵπ αἲ] Ῥ]ου- 

π]είαη οοἱοπίος, ἵπ Βατάπία, λ[αἰία, Βραίη, απά Εἰτυτία. Οπ Ον 

πηήγογκα)ἱέγ οἳ Ίνοτ πνοτελήρ 9ου οεροσία!!γ Βαν]ίπφοτ, Ηάε. Ὀἱς, 1, 
Αρρεπάΐς, Ένκαγ {(6. Ἠγ.). «Το Αοσαδίαπ Ἱαπρυαρο Ῥοββδκθος ηο 
Εεπάστα, απ Γκέαγ ποοοτάἑπᾳ]γ, Ενουρ]ι ἀοποέέηῃᾳ α {οπια]ο ἀθἴξγ, Ίνα 
πο η ἴπο κα ”κ ἵπ Απογτίαῃϱ, Της ννας αάάοά ὮΥ νο Οαπααπίίος, 
απποας νο κας Ὁδομπιο Ακἰογ-αμ. Όπ νο Μοαλδίίο Βίοπο, 
Ἀσγενας, Ααἰας ἵν υκοά ” (Βπήν, ία. Βίδ.}. 896 αἱκο 0ςπ, χἰν. 

δβ: Σαάμοι Π. 3: Ῥεαε, , 4/ ος, Ώε Ναι. Πεον. Η. 43. 691 
Ῥηεί]ας, 6. λίγίΛ. ρ. 156. 

"λδωδος βασιλεὺς θεῶν. 'Ἠπάκά πάν α΄ Βοπηίο ἀοίέγ, πο 
Ῥτοκίάσά ουες νο αἰπποκρίνενα, απά νεο νο Απά Ἰσίοτ οἩ ταἶηᾳ 

.σνος Όνο ὀἀσηίηος οἱ Ὦαπιαλους” (Μκερ. Η. 16). 'Ἠκδκά απά 
Ἠίπωπου ατο τορτοκοπίοά ἵπ Απιγτίο-Ἰνα]όσαν Ὦγ οπς απά (νο 
χαπιο ἱάρορταπα, πηοῖν ππαΥ νο ποιά οἴενει Ὠκάδα- Παλαιά ος 

κάνα (4, ασ. Κἰαρήρ ονος νο οἴἶνος ροᾶν Ὑαα 
ααπίυαίοά ουν ἐο Ἑνπππον απά (ο Ἠπδαά (04, πα. 3). 

κα π 

.) αν. 



6 Ἰ κεφαλὴν ταύρον. Απίατίο, Ἁηέοπ)ς «θποση οἳ Ἰνδανοη, πει 
εποκοκπὲ Ίνογπα,' “Ίλς ονος καἰᾶ Ὦγ Βαποϊναπίαίου ἔο Ίντο Ἰνά 
5 οσους Ίνα (κο Αε]νος, Ένα Ὑεπας οἵ ΕΕΥΡί), πΊνοπου οσο Ααῑν- 
ἑατοῦ]ν- Καγπαΐπι οἱ Απατοιν- Κοταΐπι (κο), 1... "οἱ εἶνο Ίοσπα”' 
θεα. αἰν. ς (6. Ἐν. Ε4.). Ό]νος Ηῑες Ἐν νε Ἀπεροτο αρα 
οἱ Απίατίο απο “νο γναττίος ποδάσκα ας” (. 638), "Όνα Ἰὰγ 
οἵ Ἠδα, Ένα ᾳοάδ σα πι νο Ὀοαπαῖθαὶ νοῖσς” (, 56ο), "να 
πηκέτοκα οἱ Πο” (1. 67ο), «Ἡ Αγιο ποδάσκα, ν]νο Ετοννα Έἶνο 
Άττονις οἵ Πρ τπίηα πιαᾶο Ὦγ Ίνες {αἱ]νας Άπια ἶνο Ίνοεανον ” {. 67ο, 
ποίο 4). 

ϱ 8 ἀεροπετῆ ἀστέρα. Ἀδο νο ποῖο 08 Βαντύλια, 17 ἆ 4. 
ἆ {) µονογοῆ. 1ο οπ6 80η οἵ Αποῦτες; οἴ, {ο ἆ τ. ὮἙΥ Ἠἶνεα 

Κτοπον Ἰναά 8ογου 8οπς, 47 4 4. , 

ὁλοκαρποὶ, ΟΕ, Ατἰκηα, Αροϊοφ. Ῥ. 41 “Ἠείοτο ενοτγνίηᾳ οἴνο 
νο τους Ιπίτοᾶπου 5 α- ροᾷ Κτοπος, νεηίο ἴν Ιποτρτοίοά 
Οσα απά νο ποτε ρρεγε οἳ Ομ ἀεἴεγ καστίβου ἐο Ἠπι Ενοῖς 
οἰ]άτεν; απά φοἵπο οἳ Ένοπι Έναν Όατα αἰἴνο ΟΕ 5 Κίαρι Π. 
11: Ἑν, ον]. 4: ὅσε. η, 4: Ἐχεκ. αν]. 2ο, ατ. Όὔπιρατο εἲς 
ὁλοκάρπωσιν ἵπ 06π. αχ, 4, ἆ, Ἰ, ὃν 11. 

ἆ } Μούθ. ἩἨοευ. ΠΠΦ, οοπκτ. Π9, “σαι ὮῬκ. αἰίκ. τη. 
Οη Θάνατος 5 ρεγκοπ{βοἳ κος Ῥτεί[]ετ, 6. ΜγΙΛ. ρ. 841. 

ἆ ϱ Βααλτίδι "Βαα] κ εἴνοα, αὲ αρα ἨἩσεγελμ, Ῥῆλθις, ααπαῖ απος 
Βαα]ίκ’ {ΟΥ.]. ἍΆπιους νε αποἰεπέ Βωππετίαν ἁῑνιπ]ίος Ιάεπεβοά 
Ὦν Ένα Βεπι[έος νε ἀεῑίίος “ Ἰοίος Ἰποννη απ τερτοποπεσᾶ απᾶσς 

5 Ίος Ῥατῦατους προσ Τη] 9 Βεὶ, Νίπητκαρ ἴ9 ο] ” (Μαςρ. 
{, 631). «Της ται οἳ νο πιουν Ἐἰα] νεας κοἳ αρατῖ αἲ Ῥαῦγ]ου 
{οτ Όνο πνοή οἵἳ Ἠοὶ απὰ Ἠοϊίκ) (υἱά. 676). α. Κεπδεί 
Ηαττία, Αγηώώς αγροῖ. Ρ. 6τ. 

Διώνη. ο ωρα 
{ο πονεταὶ ἀείίας, ννας ϱἴνεν πηοσέ ακυσ]]γ {ο οπο οἳ Ώνα ΤΠαπ]άσν 
νο γα ένο πποῖνας οἳ Αρποάΐο, ὉΟΕ Αροϊοᾶ, ΕΜ, {, α. 41 
Γ ᾱ. ]. Δαποαπίαλου αρρ]ίος {έ ἐο Αρλτοδίεο Ἰναγκοῖ{; εἴ 17 9 6. 

4 το Ἑηρυτόν. ΟΙ, 1τ . 6. 
806 4 1 Πόντου λείφανα. Ἐτεί]ατ, 6. ΜψίΛ. ρ. 654: Αροποα, τ, 

1.6. Οαπινετ]απὰ ποῖορα Ο]ς ας ἶνο οατ]1οσέ οοπβοσταἶου ο τεῖίος, 
8: Ταυθός. Οἵ, 1τ ἃ το. 
τῶν σννύντων. ΊΤ]ο τοπά(ηᾳρ τὺν οὐρανόν οἵ οοᾶ, Α Ίνα νου 

τατίοπεἲγ ἱπίοτρτοιοά., ΟΗ. Ὑατυατίου, Γή0. 11η. ἵν, 4. 1 "ο 

ατο (οἱά ἵπ Όναί εχῳαἱείο {γαρτουπί οἱ Βαπεϊαπίαθνου, Ρτσοτνεά 

.” 
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Ρ00ΟΚ Ἰ, ΟΗΑΡ, 1ο 9ρθα 

σον Εωνοδίως, ἐλαὲ “Όλο Οοἆ Ταδυέης, Μανίης ἱπη]έαίοά Οωταπ ιν ν 
ο αεί οἳ ρἰσξατο-νντίἶπᾳ, ἆτονν νο ροτίταϊέα οἳ νο ροᾶς (ωομας, 

ος ἆλαμον, απά νο τον, απά ἀοἱἰροσοὰ ἐν «ποτοὰ οἸνατασίογα γελιο] 
Ὅτς αοτινοὰ Εἶνο οἱοπιοπίς οἵ (μία Κὶπὰ οἱ ντ]είηρ.”Ὀ. Οτοἰ! Είπα ἐλαέ 
Ότο ΑΤακμίως Ἰιαὰ ππδὰο απ ἱπι]έαίίοη οἱ (ιο οοἱοκέ]αὶ «ριοσο Ῥοίοτο ιο 

Όνο ροτίγαἶέ οἱ ἐν ροάς. Ον νο τἱρηέ τεκά πα (τῶν 
συνόντων) Όνο τιθαηίηᾳ 9ο6πις {ο ὑο (λαέ Τμοἱ πιαᾶο Ρἰοέιχοα {ο 
περτοφεπῖ ή {ε]]ου ροᾷβ, απᾶὰ 9ο {οπιθὰ «νο αποτεά εἰναγασίογα 

οἳ Ενα είστε, η οἴ]νας ποτά» / νο Ἰμετορ]γρ]ίο». Τνας έἶνο βγεί 
Ἰάμὰ οἱ Ἰήετορ]γρ]ίες γκαν {ἶο ἱοοπορταρ]ήο ος ἰπαέαίίνο, τορτο- 
εεπέῖίης νο οὐ]οσί ἠφο{. Ἀ6ο (νο οπρτανίηα ἵῃ Μααρετο, ἱ, 441, 
οἵ Το πεοοτάἶπᾳ ἴἶνο γεαγς οἱ Ἡαπιεοος Ἡ, απά οοππρατο , Ἡν. 
Ἱπ Ἠαν]ίπκου, Ἠάι, Η. 4ο]; Ἰαποτηκηῖ, Ἐκκαί «ης ἷα Ῥγοραφ. 
«ἲᾳ ἴαἰρ. ρλέπίοίεν, Ἱ. α-δαι Βταρνο], Εεὶ, µ. λίΨΙΝ, ἀεγ Αἴῑεν 
ο κα 
8 6 μερῶν, 'Ῥουί μερῶν ἴπ]ο φπἱά οχοἰἀἶκεο ν]άθίατ, δύο μὲν... 

πλ. -”υ τέσσαρα. “Ἠου αυκίίαος Βαατηῖ αἷπς Ὀαραία, 

4 (ους [ες ομἱέεε, Ἱ. 619 ποῖς 1, οοπηραταί σπα φπαίέπος 
| Γ Ολογωρήποσυπι αἲίν᾽ [0.} 

6 4 ὄγδους Τα τοκάΐπᾳ οἱ ΒΙΟ 19 {ο Ὦο Ρτοζεττεὰ {0 ἴδιος 
(ΑΗ): Ίος αἱ 36 α 6 Όνο Οαυἱτὶ ατθ πιεποποὰ 9 8008 ο 

Βγάγίς, απᾶ Ίντο {ἴνδΥ απο ααἱά {ο ὃς 8ενεν ἵπ ππηῦες, απ 

Λιο]ορίες, αποέ]νος «ον οἱ ΥάΥΚ απά α Τιέλπΐε, πηα κος «η οἰρλέ]ι, 
Ἑαπιακείως αγ, Ὅτι ὁ ἐν Βηρυτῷ ᾿Ασκληπιὸς οὐκ ἔστιν Ἕλλην 
οὐδὲ Αἰγύπτιος ἀλλά τις ἐπιχώρις Φωῖνιέ, Ἀαδύκῳ γὰρ ἐγένντῳ 

ιν λμών ἑνσο. αμ, 
Γή, Πάστί, 19... Οἵ. α. Ἐν. Κανήίηκου, Πάι. Η. 6τ. 
6 4 Θαβίων. Οµαετ]απά απά Ἀίαρπος, τον πρ Θαβίωνος παῖς 

πει ΒΟ (εί, Ὦ, Ενας Ον  Βαπονιπ]αί]νου Ἠπιφο]{; σέ 5 Ίο 

{ας καά (41 α) (ο Ίνκνο Ἰοατηθά Ἰήν Ενοοίοβγ ἔτοπα Ἡ λετοπααἶυς ἐἶνο 
Ρεΐοκέ οἱ Ίσυο, ἴὲ 9 πο Ἠλκοίγ ναί νο Ἠπικο]{, ος Ἠία (αἱλνας, νγα 
α Ηετορ]ναηί. 

9 4 ἱροφάνηι, “τὰ ἱφὸ φείων, ἀίος ἀά Ηἰαοραοι, 
Ῥηοί]ας, Ον. ΜΨίΛ. ρ. Ἰ96. 

4 ι Εἰσίριος. Ἰ Ίναγο πο (ουν Ελ ας οἱκονῖνοτο, 
τῶν τριῶν γραμμάτων, Το νο αἰκίοοι Ἰοέίοτι οἱ νο Ῥ]νου- 

πἰείαυ αἱρίναυσέ Οµάπιυς 9 καλά (ο Ίαγο αἀδοά ντου, Ὀωέ νν]ήοἷν 



394 ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ Θ08ΡΕΙ, 

Ένουο ΕΊγγου Ύνοτο ἴν υπουτίαίη, Οτο]! Ελήλς Θν0Υ Ἱνατο Εἶνο ντου 
Οτου] Ἰεετε 78 Ἐ. 

4: Χνᾶ, Ὦγ νο Οποοκς Εἶνα ππππε Χνᾶ, 0Ἅνα, Ὑγας ακοᾷ Του 
Ῥ]νουπ]εία, Ι. ο. νο κοπκίάο ρ]αίη ποτ οἳ νο "Ἑγήίκα Ἰαδδος, 
Βπν, Ὠία, Βίδ. (απ οἆ) “οπαας Τὴο του Ἠ19 Ἱποπην 
Σο ου ἄσνα, κιν. . 
ριαϊη. 

Φοίνικος. Λοοοτάΐπα {ο νο Οτου]ς Ἱορεπὰ Ῥ]ουπίκ αν Όνο 
(ωΐνος (Ποια. Π. αν. 411) ος Ὀποῖνες (Αροϊ]οᾶ, ΒΙΦ. ΗΙ. α. 11) οἳ 
Έπτορα, ππά ἵπ φοατοι οἵ Ίνος Ψνοπέ ἐο Ῥ]ιοοπίοῖα, Ὑλιστο Ίν κοθε]οά 
απά ϱανο Ἠς ονἩ Ἠπίηο {ο νο οοαΠ τγ. 

ἆ 6 προκοσµήµασι, ο. Ὠΐομ. Ἰ.. Ῥγουεπι, Ἰ προκοσµήµατά τε 

ἆ Ἰ ἐποίκλλον, ος, Ῥικε, Δνρ. Π. 418 Ο πολλοῦ δε γεγαντο- 
µαχίας τε μνυθολογητέον αὐτοῖς καὶ ποικιλτέον. 

ἆ 8 γιγαντοµαχίας. Ἠειοᾶ, Τλεοφ. 185, αγ Οναέ Ένα Ἐατι 
(ὅαεα) τοοείγεά ἔἶνο ἄτορα οἵ ου νεηεῖν {οἳἳ {τοι Όταπας, απ 
Εανο τει {ο νο Ἐτίπηγες απά Οἰραπίος, Ἰναί αγ πουήπᾳ οἵ 
α Οἱραπίοππο]ήα, Ἠοπιοτ, 0. η, 5ο, ἀενοτῖος νο Οππίς αν πα 

αττοβαπ{ί απὀ 4 νγαρο που ο ππεη; ναι, ας νο Βο]νοϊακε οὕαογνος, 

νο Ίκπονα πομίης οἵ νο κοτῖος οπττεπί ἵπ Ἰπίογ απΏλοτα, Ενας 
Ώνογ Ὕνετο πποκίέετα γην Ἱερι Ίο κετρεπία, εαεἩ αν ΕΥ ραῖπε 
Ένατη, Ώου ναί νου Ἱπ]αυτεοὰ Ῥ]ήερτα, που ναί νοΥ {ουρξ νι 

Όνο ροᾶε, Ο. Ῥκυκας, η, 29; Ονίᾶ, Τί, ἓν. Ἱ. ] “ Βαεροπίί- 
ῥοάᾶσκαυο Οἰραπίας”, Μείαπι, . δα "ΑΠοομμο εταπὲ τορπαπα 
επε]οκίο Οἱραπίας. Τ]σγ ννογο οΟπΙππΟ]γ οσπ{αφεᾶ νε τει Ένα παπα 
απᾶ Α]οϊᾶκε : Ἠοπι. 0. κἰ. 1ος Π. Το Τάσης Ὕνετε αἩ οἶάος τασο 
Όταν Όνο Οὐμαπίος, Όωί οἳ Ώνε αππο ρατεπίς. Ἠοτ, Οαγπε, Πἲ, {. 43 

“Βείπιας αἱ Ἱἱπρίου 

ΤΠαπας πππιαποππφαο ἕασπικτα 

Επ]πιῖης κακεα]οτίέ οαάπου.) 
4 ϱ ἐξοίκησαν. ΟΙ Τπαο. Ἱ,. αι τὰ πολλὰ ἀπίστως ἐπὶ τὸ 

μεθῶδες ἐκνενικηκύτα. 
40 8 1 δυσεξίητον. “ἨΠεεγελμίης εκρ]ἶοκέ δυσκόλως ἐξοδενόμενα” 

(Πεἰκεῖ). Ὠ]οὰ. Βία, Η1. 44 σκολιὸν καὶ δυσέξιτον ἔχαι τὸ στύµα, 
5 Ἰ δοκιµασθείσης δὲ ὡς (ἀληθοῦς). Ὑ]βος), οοπ]οσξαγα] οπου 

εοη {ος ἀληθῶς Ίναν Όσο τρ]Η]Υ αἀορίοᾶ Ὦγ Ηεἰπίοίνεν απᾶ Ὠπάοτί 
35 ΠΕΟΘΗΦΑΓΥ {ο νο βοπΏ9ς, 

Ὁ 6 ἐπιστημονικὴν ἐμπερίαν. ΟΕ. 3 ἃ 6, ποῖς. 

ι.) 



πι νύατ 4π.8το “οὐ 

͵ Ὅτ 8 6 Σουρμουβηλός. Το, νο οἴγ[]ἶφοι οἱ Ῥ]νουπ]εἷα (41 ἆ τ1), 

Εμ οιοουοδεά ὃγ Βουστπουδοίας, απά Τλυτο ος ΟἈουφασίλία) Τ ντο 
ο σκφληγνρτνο ος) σον Οπ Όνο οξ]νος 

ο ἀκπᾶ, δωγπωεί οἱ Ολκαγέλία, θεπαϊπίπο οἳ (Ἴαβος, απο ποτά 
. Ῥοσσ ας {ο Ῥ]ουπίοία., “ δωγπικδεί, νε]ηοῖι Ἠλνοτίο Ίνας τοοείγοὰ 
πο καἰκίκοίοςγ οχρἰαπαίίου, ἵκ, Ἰ ἀουδὲ πο, 2377198, Οὐνεν- 

εασποα ος ἶαιος οἳ Επα].. .. Της ρατα]]οἨκπι οἳ νο νοτά Τογαλ 
Άροππα {ο τας {ο Ίεανο πο ἀου νε σί ἴἶνε (γαι οἵ Ες εκρ]απα(ἶου 

(ἱοραρ). 
56 Ἔθος ἦν κ.τ.λ. Οἱ 48 ἆ {. Τῆε ρπεβεηί Ῥακεαρο ἶς αποίοά 

αραίΐα τό ἆ 4, πἶνετο 9ο6 ποίθα, 
66 Ἠλον. ΊΤ]ο Ῥ]οεπίοίαη Παπ Ίος Κρόνος ἵν {οππᾶ ἵπ 

πασίουα ἔοσπας ἵπ νο Μ88. οἳ Εωκοῦίας, 346 ο 4 Ἡλον (ΛΗ], ἦλιον 

(Ἠ}, ἵλον (ου.); 38 α ἥλος (Α), Ἴλος (10); 4ο ο 6 ἡλ (Α), Ἡλ 
(1), Ἱσρωήλ (1). Ταν (νο οί αειιοὰ Τοτπι Ἀτο "Ηλος 
παπά Ἴλος, απά εἶναι οἳ νοο ΤΙΑΥ Ίανο Όδοι ππεαπέ {ο 
Ἱερτονεμέ Εἶνο Βου παπηο ὃνε, αν Ὑαἰοκεπᾶος ατριος, Ώλε Αγίκίο- 
δηΐο, εδ. Ο. 46.5 4, ποῖο. 
9 6 Κρόνου ἀστέρα. "Τηα Ἴοσαφ οἰαδείσαφ οἩ {9 βίας ἵ9 ἵπ ἶνο 
αυ ὁν Ἀνοίδον, Ἠ. 96, οἱ 2οἱναπνον ἀΦάπν, οᾱ, 8οµον : Τὴν 

οὕτω κατ αὐτοὺς προσαγορευομένψ ἀστέρι τῷ πάντων ἀνωτάτῳ, 

ἔθος καλεῖν’ [0τ.]. 
6 Ἰ Ανωβρέτ. Ἡοολατί επὶεὰ {ο Ἰάσπέγ Ίνος νε Βαγα]ν, απά 

Ἠος κος νι Ίκασο, Βαποϊγιπίαέ]νοη)ς κέοςΥ ἵ9 ροκδ/Ὀ]γ α οοτταρείον 
οἳ Όλα Ἠήκέουγ οἱ Ίππο. Ἡσπαν ἀετίνευ Γέ (τοσα {Ύ, “α (οαπίαίη,) 

απά Ονη]κν ἐἶναί νο αρτίηᾳ Ἰναὰ ἵπ νο Οτοείς ἐταπκ]αίίου Ὦδουσης 
. αγπαρᾶε, “ Ποῦτονν Εουπέαίη.” ΟΕ, τρό ἆ ο. 

ά Ι µονογενῆ. ἆτοπος Ἰνιά φεγοῦ ϱοπς Ὁγ Ώλνοα, ἵνα οπἳγ Ον 
σπα Ὦγ Αποῦτοε, 

Ἰεδούδ, Ηοῦυ, Ὅὸ, “οἱονοά. ΟΙ. οσδδ αν, Βασ. χ. 46. 

ά 5 ὁ δ' αὐτόε ῬοερΗγεΥ αοοοτά(πᾳ {ο ΟνεΗί: ναι νο ἔσκην- 
Ἰαίος οἱ Βαποἰναπίαέλνου πας Ῥ]ή]ο πο Ῥοτρ]γτγ. 

4 ϕ δυσαλθη, Ῥκ -Ρ]αΐο, Α είοοᾖ, 36] Ὦ Τὸ γῆρας, εἷς ὃ κἂν σνρ- 
ρεῖ τὺ την φύσεως ἐπίκηρον καὶ ὄνσαλθές, 

41 ο 6 τῶν ἔκτοθεν, Ί]μουσς, Ιά,κ. 9 

τό δὲ πόθοι τῶν ἔκτοθεν ἑργάτᾳ ἀνδρέ; 
ϱ, Πιωδοςί, κ]νο γοβάν ἔκτοσθεν Ἠοτο, Ἰκά ρτον]ουκὶγ πτίέέου ος 

Μ9 



4“1α ΤΗΕ ΤΕΕΡΑΗΒΑΤΙΟΝ ΤΟΗ ΤΗΕ 6Ο0ΒΡΕΙ, 

Βορὶι. ΕΙ. 8ο} ' ἔκτοσθεν αροβταρ]να Ῥ]εταφυς, Ἔκτοσθεν αὐήφυε 
ἱπίαγυπε Ηυγακἰ, Ὡς πασίτί φαάετα ταἱίοπο Ἰαδίία, μὲ αρυά Άονον, 
δερι. όκο, Ρεγε. δι. Οἱ. Ἰουθος, ΡΑΥΨΝ. Ρ. 49. 

Ὦ 1 τὸ γῆρας. {ατα ἆ Ἰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματο, 
Ὁ 4 ἐν ἱεροῖς, Όη καογεᾷ κετροπί» κος Ηάε, Η, 14 "Τους απακος, 

αν ὡς ρ ἁμλοὀμωμῤωρε ο 
ἑο πι ῖνοπα νογ ατο ασοτθά.) 

Ὁ 5 ἐν µυστηρίοις συµπαρείλησται, Ατνοῦ, άθικτο. 
«Ἰκἳγ Όνο καστοὰ τέως Ενοπηβοίνος, γε]ήεἷν απο οα]]οά Βοϊάΐα, 
πιΣΥ ο Αα πέποκς {ο νο ἐγα]; ος η Ένεπι α ποϊάσεα απαίκο ἵ 
ον πώ κ. 
ἔποπη νο Ίοψεες ρατίς.) Βοο 6η Ὁ 4, απᾶ ποῖο, 

Ὁ 6 Ἐθωθιῶν, Ἔθωθων ΛΗ. ος φωωνο--ᾱ- 
Ρος Οναί ὀφέων 9 ρατί οἱ Όνο ἔταο τοπδῖπς υπδσ]γίπς Ον 
ΒίταΏβο απὀ οἱ]νεγνιίοο ποια ο, μετ ἀετίνος Π ἔποπι Ένα 

Πευτενν ΓΗΠΝ, που, 1,ο, “Οποπίε]ος ΟτοΙί Επ] ἀἐθωθιῶν 

πΙΑΥ ο 4 ουπέτασίίονπ ος ουγταρίἶοη οἵ Ἐθῶν θείων, νο εο οἳ 
α ἰτομίίφο οἩ βαστοῦ τίς, Ἠεπαν (ρ. 43) πιακος ἐθωθία ἰάεπλοαὶ 
πήν ΓΓήΝ, «Ιοίογα, α ποτά {ουπά ἵπ Οια]άοο απά Βγείας, ενα 
ἐποκτῖοο Ὀείηρ νο βάσης ναί {9 πποπ]οποὰ αὔογο Οπ (λε Ρλοεπίσίαν 
Ιεί(εγα. | 

6 1 ἀγαθὸν δαίµονα. Ἰοὐοεῖς, Γ γην. ρ. 6ο} '᾽Αγαθοδαίµων αριᾶ 
απίίφυος Ώου οοσυστίε, εἰ Ἰμαίίπο πιαρίς ϱ ατα Οτασος ἀῑοίας) 
Τνο πας (Αραἰλιούκεπιον) οοσατς ἵπ οοἶπα απά ἱπκετρίίοπα ος 
Όνο Ἡσοπιαν Ἐπηρίπε, νο ροὰ Ἰήπηκο]{ Ἰοίηᾳ ἴλγετο τερτοκεπίοὰ αν 
5 εερεπί (Βία. ΟΚ. απά Κ. Βίοφγ. ' Λοκου]αρίακ)). “Το αευαὶ 
εγταυοὶ οἵ Ακειερίης νγας νο φεγρεηί, ρετ]αρς ο αὖἩ οπιυ]οπι οἱ φοἰ{- 
πεποναείρα ’ (Ῥτεί]ες, 6, λίΨΙΛ. ρ. 615) εἴ. ποίεοπ τ Ὁτ, Το 
γτουοὶ οἵ νο φετρεπί θὰ {ο νο ορίου Οναί Λοποπ]αρίας ας 
ἰάεπεσαὶ γεν νο Ἐμργρείαυ φεγρεπί-μοὰ Οπορὶι ος Κπαρηί, απά. 
Μή Ώαπης ἴ9 καἱά {ο αἱραίήγ ἵπ νο Οορβο Ἱαπρααρο “νο ρουά 
ρἰτίε,) κο Απανοάκεπιση (ζαὐ]οπκκγ, Γαπίλ. εφγρι.[. 4: ία, 
6. απά ΠΚ. Βίοφγ.' Οπαρλήκ. Οἱ, α. Ν,, Κα νήίπκου, Ἠάε, Η, 289, 
Ῥτείλετ, (γ. λίψίΔ, Ῥ. 641, ῬαυκαἨ. 671, Αλνεπ. 693 ἆς Ῥοευ]ο 
᾿Αγαθοῦ δαύµονος ἀἰσίο: Ἔριφος, λεἰίδοια, ᾿Ἐκπίῃ δέκ ἂν πρὶν 
᾿Αγαθοῦ δαίµονος πρῶτον λαβᾶῖν. 

6 4 ἱέρκος κεφαλήν. «Τὰ ο ὢο λαεοσίοείωίο οἱ αἳ, ϱοἷκε 
ἀείείος Ελναί Όνεγ ατο ανν] -Ἰνεκάσά, πΙκΗΥ Ὀείωρ εαρροκοᾶ, αοοοσά- 
9ᾳ ἵο Εργρίαυ Ὀε]ίεί, {ο Όδουπαε ἱποκγησίο {π Ἱνανν]ο; νε αγ 
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Ροκ 1. Ο6ΗΛΡ, το 415 

Ὅο εοὰ ἴκοο τερτεφεηίος, Ἰ]ς φοἷαχ Ὠπέυτο τα Ὁ9 οοπβάθη(1Υ Αβκυπηοά 
ΟΝΙούεπιασα, ρ. 26). Τλατο ἵς α΄ Βριτο οἳ (ἶνο Ἰανε]κ-ηοκὰθὰ 

ος Ἡστας τω λΜαερ. 1. 19ο. ΟχοΙϊ φποίος 4 Ἰἶπο οἱ Απιοιοϊάος (νο 
ος Λνοπίαα, νε]νο Ἱντοῦυ Περὶ Νόστων, 

: ος Ἠέλως δὲ Νότοιο ἄναξ, ἱέραξ πολύμορφε. 
ο ο 9 Ἐπήας, Νείενος Ερείο πος Ατεζις ἵ9 ΚπονΥπ οχοερί {τοτα 

τής ρακκαρο. 
ο 6 6 Ἡρακλεοκολέτης. Ί]ετο Ἀπο «ννο εἰίοι ἵπ Ἐργρί οπ]]οὰ 
1 ο ος Χωρις αιά Ῥωτα. Πωνοοοραίς Μαρια Ἱνω 
ᾱ ρου Ε]ν-ομκέ οἱ νο Εαγήπη ἑογατὰς νο Να, 

ο α ἐν τῇ πρωτογόνῳ χώρᾳ. 'Οοθῖο φεῖ]]οσὲ’ [Ος.]. 
ο ἆ 3 διηύχασε. Τ]μο ποτά ἵ9 ποξ Ιπε]αδοὰ ἵη Εἶνο ποϊκείον, Όνωε 

Ὅ ππηκὲ Ίνανο οοευστεὰ ἵπ (να οοπ{εχέ. 
ἆ 5 Φφεκίδης. Ῥ]ετεεγάσα, βοη οἱ Βαῦγα, οἳ Έντο ος Έντα, 

οσα Ἠ. ο. 6οο (Οἶπίοα, Εα. ΠΗεΙ.), Δουτὶκνοά αὐουέ ΟΙ. 9, 
..ς. 644. πάς α- Ίνοαπετ οἱ Ῥήέασας, απά ἔεπεῖνες οἳ Ργέαροτας 
(σα, ΑΙ. βίγονν. ἱ. 3451), ας βοππεείπιον τουκοπεά Απποης νο 
Ἀενοι Έαμεος, απά 9 καῖά Ὦγ Τιουροππρας {ο Ίανο Όδευ νο Εγνί 
πε]νο πετοῖς {ΟΥ Εἶνο Οτθείκς οἳ Ναέατο απά οἩ {θ ροᾶς. ἩἨϊς Τλεο- 
Ιοψία, ος Περίαπιψελος, ἵν ἀεκοτῖνεοᾶ, ἵη α Ἰειίατ νε] ήν Ῥτοίσκκος {ο 
Ἰανε Όσδευ ντος Ὦγ Ἠπακε]{ {ο Τηαῖσα, 5 ταν ἵπ οπίρπιας 
(ἅπαντα γὰρ αἰνίττομαι). Ὠΐομεπον Ἰμαοτίως (. τε} βἶνον 8οπηο 
ππασνε]]ους (αΐον αὐουέ Ἰήφ ῥτορ]γοεῆο Ῥοψετα, απά βεγεταὶ ερί- 
Ετωπις ντίεν ρου Ἰήπι, Τωεΐσα (Οναί. αἲ Ον. 113) τἰάϊου]ος ιο 
"Ῥἱονορῖγ οἱ Ῥ]ογουγάσς, καγίπᾳ, “Τ Ιαυρ]ν αἶδο αὲ (ἶνο οἷά νε (ος 

Ἶ Εαἰ]ς (γραολογίαν) οἱ Ῥ]νοτουγάος. ΟΚ. Οσα, ΑΙ. 76]! Τξ κοοπια {ο 
ι πο Οναί νους γε]νο Ῥτοίσκς {ο Ῥ]ή]οφορ]ίκα, 4ο 8ο ναί ΕΊνογ ΠΙΑΥ 
| Ίσαγα ναί ἵ νο πηρεά οαἷς, πιά Εἶνο νατ]εραίοά τοῦ» ο Τέ, {ο 

αἲἱ οἵ νηµεῖι Ῥ]νοτουγάος Ίνα ᾳἶνοι απ α]οροτίοαὶ απά νουορίσαὶ 
ρεημα, Ἱνανίης (άκου ναι τοπ ἶνο Ῥτορίνουγ οἱ Οναπα Της 
παίοτα ἴο α Ῥπονίους Ῥαμκαρο, Ί41 ΄Αραΐνι Ἠοπιο Ἰννά καἰά τη 
Όνα Ῥδάκαρο οοπευσηίηα (ἶνο εἰε]ά πππάο Ὦγ Ἡορ]νασκέως (1, κν η], 

454, 6ο]) 
ἷ ἐν μὲν γαῖαν ἔτενξ, ἐν ὃ οὐρανύν, ἐν δὲ θάλασσαν... 
3 ἐν δ ἐτίθε ποταµοῖο µέγα σθένος Ὠκεανοῖο, 

ἨἨνογουρου Ῥ]νετουγάεν οί Έγτου «Αγ Ζᾶς κοιεῖ φᾶροι µέγα τε καὶ 
καλόν, καὶ ἐν αὐτῷ ποικίλλει γῆν καὶ Ὠγῆνον καὶ τὰ Ὠγήνον δώµατα.᾽ 
ΤἼναμο Ῥάκκαρεν Ίνανο ρίνεν τίκο {ο ππσε {ηροπίους αροσπ]αέίοῦ οἩ 
Ένα ρἱοφορ]ής ἀοσίτίπεν «αρροκοά {ο ἴνο Ἰνοά Ὦγ Βνετδυγάσς εοἩ- 

“” 



41 ἆ ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄΟΒΡΕΙ, 

ουγηίΏᾳ (ἶνο ΟΘΟΜΙΠΟΚΟΗΥ,  ΣΠΠΗΙΠΑΕΥ οἵ νε]ής]ι ἴ μἴνεα ὃν Ζε]ΐας, 

Ῥπε-βουν. Ῥλήοε, Ἱ. 94 νε Τους, ἵπ οτᾶςς Οναί Ἶνο πήρε 
(καλίου Έἶνο ννοτ]ᾶ, Ἰνὰ εναημεά Ἠλπιδο]{ ἱπέο Έτος (νε]νο, αοεοτάίαα 
ἓο Όἶνο απεἰοπῖ {]νδοςγ, πονκὲ ο ἐἶνο ψνοτ]ά -(οσπαίης {οτου), Ίνα πικᾶς, 
νι ατο {οἱὰ, α μτοκί τοὺς, οἩ. νεἨλοὶι Ίνο οπιυτοἰάστοά ἶνα οασν απά 
Όμεπος (Οορα πο), απά (νο εναπαῖνετν οἵ Όμεπος; νο αρτοκά Οία 
τοὺς οἵετ 49 οκ πρύοσηο ὮΥ πηρε (ὑπόπτερος), Εναέ ἵα, Ίνα οἰοε]νοᾶ 
Όἶνο {γαπηεννοτ]ς οἵ θατί]ι Ποαίπα ἵπ 6ραοο νι νο νατίοά εατίκου 
οἵ Ἰαπά απά οοοαϱ. Ορλίοπευς, γεν 9 Ἰομα, πορτονοπείηα 
Ρτοῦαῦ]γ νο απτερ]α{οά {οτους οἱ παίητο, ορροβος ία οποσίσα 
οἵ εἶνο νγοτ]ά, Ἰνας νο ἀῑνίπο αΓΠΑΥ ππάες (ποπος Ἰνατία εἶνοια πίο 

Ένα ἆθερ οἳ νο 8οα, απά ἕεερς Ροββοκείοη οἵ Ἡθανεν . ,. Της 
εἶνο οκκοη1αἱ τοφα]ὲ {ο Ὦο ρα{]νοτοά {γοπι βοποτοὰ (ταρπισπίς απά 
ἐκδ τέίους τεβροσείηᾳ ἴἶνα ἀοοίτίπο οἱ Ῥνεγουγάςα, ΤΓ νο ουππρατο 

{τ νε Ον εἶνο Ἠεκίοάδίο οοβΙΠΟΡΟΠΥ, ἵε απάσαυεοά]γ ονίποσς ῥτορτονα 

οἱ Ενουρ. Α. ουτίοις απά ἱπέοτοκίηρ Πρ] Ίναρ τουσξἰγ (1897) 
νοση τον προῃἨ Έλνονο ροοπλαίίοπς οοπουγηίπᾳ Ῥ]οτουγάσς Ὦγ 
α {γαμρτασπί οἵ νο Ογά ου ςΥ ἀἰκουνοτοά ἵπ Ἐργρί Ὦγ Ἀίοκαπα, 
Οπεπ{ε]] απά Ἠππί, απά ρα] ἱα]νοά Ὦγ ἶνετα ἐπ Άίειο Οἰακείοαί Έγαη- 
ππενίκ απ οἵλεγ γεεξ απά Ιαν Ραρφγί, Οκ{οτὰ, 189]. Τ πουν 
αβρεασα ναί Όνε ρτεαί εἰοα]ς ος νε] (Φᾶρος μέγα), πλεον γνας καρ- 

Ροποᾷ {ο ἵνα (νο γἱαυ]ο φωτίασο ος νο οασί]ε, πποαπέ ποθνίηα Ἱποτο 
Όναν αἩ επαυτοίάσετοά τεί] ϱἴνεν Ὦγ Ζευς {ο Ησοτα αἲ νε ἱερὸς γάμος. 

«ΒΥ οχἰίταοτάἵπατγ ᾳοοὰ {οτίαπο Ον απικὶ! (γαριηοπέ Ἰπεϊαδοά οπο 
οἵ νο ποπ φποἑαίέσας {χοιι Ῥ]νεγουγάσα, ν]ίο]ι ννας τουορη κοά 
Ὁγ λίτ. Τοαί, απ νο Ιάσπ Ην οἱ νο ααἲ]νος Ένας αμα υ]κ]νοά, Ἡ 
πάς φοπισλπᾳ {ο ος Κπον]ελρο οἵ οασ]γ του Ῥτονς, απᾶ (8 
α81) κα γογίς νο Ενουσίου γε] ]εἷν Ἰνιά "δει Ὀαδοά οὗ Όνε εχίαπε 
{ταρπιοπίκ, ΟΙ. Ἑργρίι Εκρ]οταίση Ἐαπᾶ, Αγολαεοοφίοαϊ Περογί, 
τ8φό--], Ρ. 69, απᾶ απ ἱποτεοκίηα ατι]είο Ὦγ Μ. Ηευτί ει ἵπ 
νο Άεσνε ει Εἰκάει ἄγεοφνεε, κ. 11, απ.---Ἀατα, 189]. 

ἆ 6 Ὀψφίονος θεοῦ, Ορ]λίοα γα οπο οἵ νο Τπππς, ν. - 
ΕΙ. 1, 6ο1 

Ἔαδι ὃ ὧε αρῶνον Ὁφίων δρυνόμῳ νε 

Ὡς τε βίῃ καὶ χερσὶν ὁ μὲν Κρόνψ εἴκαθε τιμῇν 
Ἡ δὲ Ῥέῃ, ἔπεσον ὃ ἐν κύµασιν ὠκεανοῖο. 

Οµήμεα (ο. Οεἷε, τν. 42) τοίοτν {ο Ῥ]νοτουγάσε αν ἀσοπηυίης α 
πογἡοαὶ Ὀδίε]ο Ῥοίγγθευ Όχοπος απά Ορ]ήοπειε, απά αν (ία, 
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Ῥοοκ 1. ΟΒΑΡ, 1ο 41 4 

α . | ιών οώ 
: ἐς οσα, Πἰ, 
ο αρό αἶθις λέέοµεν. Της ρτοπηΐκο βοοπια {ο Ίνανο Ῥοου {ογροίίοῃ. 
ῃ ᾱ ϱ ἱερακόμορφον. Ἀεχί. Ἐπιρ. Ηγρ. Π. 419 κυνοπροσώπους καὶ 

κ .νοµιζόντων τοὺς θεούς. 
ιν κάνα Βς. τοῦ κύκλον. 
-δ- Τοτοασίος, εἶνο {οαπάσε οἵἳ νο Μαρίαν τερίοα αξ αἩ πηπ- 

οσεξαῖη να νοςγ οατ]γ ἀπίαο, ἵν καἰά {ο ο γε ππεπε]οποᾶ Ὦγ Ῥ]αΐο, 
Αα, ἵ. ε21 Α, νε νοτο Ἰνο 9 οπ]]οά νο βοπ οἳ Ότοπιασς (Οσππυκἆ). 
Το Βεϊνοιίαεέ οἳ Εἶνο Ῥβκκαρο ρἶνεν (ἶνο {οἰ]ογίηα ποοοαπέ οἳ Ἠΐπα : 

ο ποτομκίας ἵα καά {ο Ίανο Ἓθυμ 6οοο γεατς οἰάει Εναν Ῥ]αΐο, 
ος 8ος ΔΑΥ Ενα Ίο ἵνας ᾱ- Οτοοῖς, οἴ]ετ 4 9οπ ο νοιο Ὑ]νο 

ο εππς [τοι νο οοπεἰπεπί Ὀεγοπά ἶνδ ρτοαί 8ος, απά ναί Ίνα 

4 Ἰδατηοά αἲἲ υεἰκάοπα {τοσα ἐἶνο Αραλιοάκεπιο, ἐναέ ἵ9, ἔγοτα ποος58- 
Μα Ενουρ]ῖα, Ἠία παππο ἰταπο]αίοά ἱπίο νο τοεῖς Ἱαπριπρο 

ο απθαπα Βίατ- ποτ ρρες {᾿Αστροθύτης). Ἡο ρτείεττεά α Π{ο οἵ 
ο αοθταποπέ Ίχοπι (ἶνο ππυ]εευάς, αὐδέαίποά τοπ απίπια] {οοὰ, απιά 

1.8. Ὀολδειά Ἰΐπα γατίους πντίίηρε, τοσα ννλ]οὶν 18 9 αἴνουνη ἐἶναε ἵπ 
μα αγκέστα ΈΊνοτο απο περ ρατίς οἵ ΡΗ]οφορΏγ, Ῥηγείοα], Ἐσοπο- 
πσα!, Ῥοή οκ]. Ο Ῥίαε, Όε ἵε, εἰ Οείγ. αὶν]. 369 Ὦ; Ασποῦ. 
Λάο. επίεε, ἵ. δα: Μαηκεὶ, Οποίο Ἠετει. Ρ. 15: Οπάνοτίι, 

ΓΠοί. γα, Ἱ. «85, νι λοκνείχαν ποῖες. Οπάψοτην (ρ. ϱ88) 
οποίαν οὖσ ρτεθοπέ Ῥαδκαρο {ο ρτουο Ενα Τοτοαρίετ Ὀεμενεὰ ἵπ οπςο 

παρτειης Οσᾷ, Ὀναξ οπαἵ ες εἶνε ἱπεροτίαηέ γγογᾶς ὁ δὲ Θεός ἐστι κεφαλὴν 
Ἱέρακον ἔχων. Οπ Ενα φαρρονθά οοπποχίοη οἵ Ζοτομφίετ νε τε] Ῥγεῖνα- 
Έοτας απά Ἠετασ]είέας κου Τεἶ]ετ, Ργε-βουυ, Ελῖου, ἵ. 118, 618, απά 
Π. τσ. Οἱ 18η Ὁ 6, ποῖο, 

Ὁ ι Ὀστάνης “Παιωίαπει ἵν α παπις ον αρρεατς απάες 
πικγ (οσα, ΤΕ ἵ9 ρτοῦαΒ]γ ΙάοπέίσαΙ νε] Εἶνο ΟΜ(λανοε οἱ ΡΗηΥ, 
ενα Οµίαπες οἱ Τκείκα, νο Πγείαπει οἵἳ Ἠετοδοίσα, απά ονεν Ένο 
Ηισπες οἵ Απτίας  (Βαπήίπκου, Ἠάε. ν. 16). ο Ρήπ. Ηί, 
Να. κα. α! Ταίαα, ΟΥ. αά Ον, αν; Ῥίομ. Ἱ.. ῬἈγουεε, 4. 

| 1ο. Ὁ; Ορείκα, 1 Ιάοἱ. ανά. ἵνι Κου, Οριωομία, Ἱ. 171. 

| Αποζημις Βε]νοί. ἵπ Τάση, Ἱ. 6. Ὀστάναι οἱ µάγοι παρὰ τοῖς Πέρσαις 
ἐκαλοῖντο. 

Ὁ ᾗ τὰ διὰ τῶν ὄφεων. Ότπ νο Ἐργρείπα ποπ οἵ κετροπία 
κου Μπαρ. ἱ. ει ανασα, Ἠάε, Π. πη, πει πι Όνο ποῖον 

οἵ 6, Ἡν. 
Ὁ το ᾗε. ΛΗ το ὃν. Το ρε ίνα αΏετ Ένα εἰπρίο νετυ 
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φεύγαν ἵν εκἰτεινεὶγ τατε, Όπέ πο νε λλνομέ ακαπηρίος. Ἠοα. 04. 
Ι. 18 πεφυγµένος ᾗκν ἀέθλων; 8ορλ. Ρλ]οσ. 144 τῆς νόσου πεφεν» 
γέναι; Έτ. λίεά, 1190 τῶνδε φεύξεσθαι δόµων; Ῥκυκα, ἔν, 13. 4 

ὑπὸ δωιλίας φυγεῖν τότε ἤδη ̓ Λριστοκράτην τῆν μάχης. Οἵ. Ῥετη- 
Ἱατάγ, 6. γκι. 61. | 

ἀμεταστρεκτί. Ρας. Ίαως ἵκ. δρ 0. Οἱ 44 ο, τό ᾱ. ς 
ϱ 6 λογογράφων. ἈλΜθ]ιες, Ππεγαίωγε οἱ ἄπεα, Ρ. αός5 "Τα 

Αγιὶ Οτοεὶς {ο νε]νοα ἴὲ οοσυττοὰ ναί Ποίσυ να πο ΠουοβΑΕΥ {ος 
Ολἡς ρωγροςο ({0 αππιφο απά Ἰηέοτοκί), απά ναί α παντα (ένε οἵ ἴσαυ 
{ας τορῖ ὃς πιο Γπίοπκε]υ πίοτοπίης να Ἡσοτοδοίας να 
Ἡοπνετ οἱ Ἰήκίοςγ. Ἠϊς Ῥπεάρορκκοτς Ύετο οα]]οὰ λογογράφος, 
Ῥτοθο νετίίοτα, οἱ νε]νοπι Τηπαογά λος (1. ατ) καγ8 λογογράφοι ἑννέ- 
θεσαν ἐπὶ τὸ προσαγωγότερον τῇ ἀκροάσει ἡ ἀληθέστερον. ' 

ϱ 6 τό τε πιστὺν τῶν λόγων. Ἀνεν Επφουίης αρρεα]κ ἕο σπκέοπις 
011 εχἰκείαᾳ ἵπ ]ς τας, Ἠ]ν ἑααίίπιοῦΥ ππωκέ πο Ὅο ἀἰκγερατὰσα 
π οκ ἰπιαίηρ νο γεταείιγ οἵ Ῥη]ο” ποσοαπέ οἳ νο Ἑ]λουπίείαα 
Ονοοἱοβγ. 

Μ. Κεπαῃ ἵπ οοποἱαά της Ἠΐς (χο (ἶδο εχρτοκκος 4 Ίνορο (ρ. 92 η.) 
Όναί οχοα γα{ίσης αξ (νο αροίς νεῖνετο (ἶνο Ῥ]ουπίοίση ννογαλήρ νς 
Ἰουρεεκί πιαἰπίαἰηθὰ, Ἀν αἱ Ἑγυ]ος, ΠΙΑΥ Ῥτοάπου α μοῖο οτ α 

Ῥίαφυς κο Οναέ οἩ νε] να Πεγέρίωε οἵ Ηαππο ννας πηεα αἲ 

Οαγίραρο, 

Ρ0οοΟκ Ἡτ 

4841 Ἔνο Από Ροή οἱ ἂμν Ῥνεθιον ἵο α παν μα 
Ἰαδί ραταρταρὶι οί Ἠοοῖς Ἰ, νε νετο 8ος νο ποῖθε, 
44 Ὁ 3 τροπολογίας. Όἶσπι, ΑΙ. Εείοφ. Γγορὰ, 998 Ῥ μὴ κου 

καττυµένα ῦ τροπολογίᾳ. Ι 
ο 8 Μανεθῶφ. λΜαπείο (ρἴνεν Ὁγ Τους} οἳ Βευεπηγίας 

Πουτίκλνοὰ ἵη Εἶνο χείρα οἵ εἶνο Ῥιο]οπιίος, Βοΐατ απιά Ῥιή]αδο]ρίνας, 
Πλ Μάνος ἵ9 ' τουδοά ἴπ α ποὶκέ οἵ Ιορεπά,' απά ΠΙΑΗΥ ρυτίουα 
ποτ] Ίνεγο ακστ]υοὰ {ο πι, "Το μεπαίπο πο οἳ λαποίῖνο 
πετ (1) ή Ποἰψ Που (Ἱερὰ Βέβλος), νε]ήε]ι ἀἰκουκκσά Ένα τοϊρίου 
οἱ 1εΐα, Οεἱτία, Αγία, Βαταρία, απιὰ οἱ]νος ἀοίείος, απιᾶ για ρτοῦαῦἲγ 
Όνο δείς οί Ῥ]αἱατο]ις ννο]]-κποννη ἐποκίύκε, ους χποκέ γαϊναυ]ο 
ααΏνοςίεγ οἳ νε καυ]εσε; (4) Ἰΐς ΑΚείε ο Ναωναῖ ΠΗίκίοτν 
(Φνσικῶν Ἐπιτομή, ος Φυσιολογικά), νε εἲν 8ο ετης {ο Ίνανο οχρ]αἰποὰ 
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τς 10Ο π. ΡΒΟΟΕΝΜ., ΟΗΑΡ. 1 «“ς 

ο νο εἰεποπίατγ οτἱρία οἳ εἶνο Ἐργρίίαν το]ρίου, ας ἴὲ εἰσίοῦ, 
ο ἁπιους οἵνοι Ονίηρε, νο ἰάσπ ΗΕ οἱ Οκἰτίς απά Ιαΐφ νε ζει νο 8υῃ 

Ὅτο απᾶ νο Μουπ”; απά κονοταὶ οἱῖνας Ὀουκα τοἰαέίπσ {ο Ἐργρέ 
ο (οπαἱάκοα, Πέκίογψ οἱ Πε. οί Αποεπε ὄγεεοε, ἱ. 317). Μαποί]ο 

Ἡς πιοπείοποά αρκία Ὁγ Επακουίας, 88 α, 106 ἆ, 415 ἆ, δοος. 866 
αἶνο Ἠσαθι, Και, 8. Ἡ, 446-641: Ῥαϊενίηο Ἑκρίοταίου Ἐαπά, 
Θκαγίετίψ Περοτε, Φαἱγ, 1Ἀφό, Ρ. 156: απά 8ίς . Ἐκ ήπκονς 
Αποίοπε Εφηρέίαπα (Ἠΐτελι, ἶ. 12--7), Ῥάδκαρος τε[οττίηᾳ (ο Ἁία- 
ποιος Ἠσίς οἵ Εἶνο Ἐργρίίαυ Ὠγπκαείος, Ἀαποί]νο {9 οἴναγροὰ νεῖελι 
ἸπαοσυγαεΥ ἵπ «Ἰποποίοβγ απά γεν αἰαπάοτίης ἐἶνο Ἰαταε]έοι ας 
Ίδροτν Ὦγ ΤηοσρλίΊας, αά Αωιοί. Η1. 11. 
-ᾱ ντ ΟἨ Ὠἱοάστας 9.5 18 ἆ 8 απάἁ ποσα Ε]νοτο, 

1] «δα. πρώτους ἀνθρώπους. Ὃν νο απεϊεπέ Ἰοἱίοί ἵη Εἶνο 
| απθφαζεγ οἳ Όνο Ἐργρείωπε, ούππρατο Ἠάι. Π. 4 «Το Εργρείαπς, 
Ἰίοτο Ενα τοίρηι οἵ Εγοῖτ πας Ῥκαπωππσίήσ]νας, Ὀο]ἱεγεά Ενετηκε]νου 
{ο ἵνα Ενα πηοκέ αποἰοπὲ οἵ πιππκπά ”, ἠυλὰ, Π. ας “1 Οπ]ς Ενογ 

Ἰανο αἴπαγο οχἰκέδᾶ, ετετ εἶπου Ε]νο Ἱαπιση Ταςς Όομαπ. περ. 
Ι. {5 "Το ας οἵ νο Ἐργρίαι ρορι]αίίου Ῥτονοπίς {νο 
αἰνατασεοτίκέ]ον οἳ νο νε]ηέο Γποςς Ὑ]ήο Ίνλνο Όση {οαπά (οι 
α1ἱ απεἰφαἰέγ ο νο Μοδίίαγταποση εἱορο οί νο [ή Όγαη οοπείπεπέ ; 
Ὠία ρορυἱαξίοι Ἰ9 οἵ Αγίοπα οτἰᾳῖπ, απά «αππθ {ο Ἐργρί {τοπ ενα 
Ἠοιξ ος Βου(]ν- Ἠοςς.) 

Ὁ 4 τοὺς δὲ θδιωύ ἍὮὙοβοπσηπ, Ἠεφίοι οἱ (λε Αποίεπι 
Εφηρίίαπε, Ῥ. 4, Ἀακοτίας “νο ἹπιροκαϊυΗέγ οἳ ἀοοίάΐπα α- {ο 
παν Ὕγας εἶνο οἰδοκέ {οτπι οἳ νο Ἐργρέίαν τε]ρίου, απά οἳ 
Φεπιοπμίτα ης νε]νολνας Ολίν να Πποπο]νεἰαέ]ο---αδ οἩ ϱεπεταὶ 
Ετοπηᾶς ἓὲ Ίνα οὔίεη Όδου ακκαποί]---οτ Ὑν]νοίλνος, 49 οἴλοτα κοτί, 

Ἡ παν Ἱλοά προα Ῥαπνείκτα, Ῥοϊγελνείτα, αἈπουθίος ποτεΗίρ, 
ποπήρ οἵ απίπια! απά γεροίαυ]ο {ο απά Ὠνοίς τορτοάπσένο 
Ῥοποτα, νο λαί ἴπ Όνο ἀῑνίπο ροπετ οἱ νο απ, ος οξ]νετ τοηρίους 
άσμα, ΑΗ Όνεκο {οτι οἵ Ἰνο[ίοί απο {ο νο {ουπά πποτο ος Ίσευ 
εἰσατίγ τερεεκοπ{οά ἵπ Εργρθαη ποἰρίου, ναί ἐξ επηποξ ἵνα ργονοά 
κοκ πε ηεἷν απο (νο οασ]ίον απά υγη]οἷν (ἶνο Ἰαίογ Ἠετο- 
ἀσέσν αν ακκατοά Ὦγ νο Ἐργρέαα ρείσία Ενα {ος ππσγο Έναν 
ῶτοσο γοατα “πο ροὰ Ἰπά ενος αρροατοά ἵπ α Ἱπππκα οτι) 

(ἱ, τα), ας Οναέ πι «ΕΠΙ οαε] λες πιος “ Εργρέ Ἰννά ποᾶς (ος [ία 
ταῖστα, π]νο ἀπιοξ προς νο ασ πι ν Ἰπσα, οπο Ὀοίης αἴνιαγα 

παρτοτηο αἴνονο να ο, Τῆο Ἰπκί οἱ Ένας πα Ἡογαα, νο ϱοἩ οί 

Οµτία, εα[]οά Ὦγ νο Οτοσία Αροϊιο” (4. τά). Οἱ. Πάει Η. 41, 
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Ἠαπ]ίπκου, πο τ. Όοπειρατο Ῥ]ηε. ο Πε, εἰ Οκήν, 169 Α, νο 
τονοιησ πε γ αξίαε κκ Ἐποππεγας {οτ τοασίηᾳ νο ἀεῑίος {ο πποτίαὶ 
πει, Ο ος, Να Που. Ηἱ, τι Οαάποται, νε, Άψα,, Ἱ. 
616 Π., πάν Μολνείπι ς ποῖδα. Το κἰαίσησπέ ἵπ Οατάίπες Η- 
Κήπδον (Βΐτοῖν, {. τα), απὰ Βἰτονς ποῖς, Οἰναέ πο Εργρίκη ο ἵεγ ας 
εὖες εαρροκθὰ {ο Ἠανο Ἠγοά οὗ οασί]ε,) ἵ Ἱποστοσ, Ἡο τοκατός 
«εἶνο κέοτγ ο Ομἱτὶκν τα]ο η (ἶνο πνοτ]ά 4» ρατεὶγ α]οροτῖσαὶ, απά 
πια {εἳν οοπηποσεοὰ νετ ]ν νο πποκέ ρτοίοαπᾶ απᾶ εατίσας πια 
οἱ Εἰναίτ πορίου.. ΟΕ, Ῥ]αε. Ώε ε. εἰ Οἱ, 384 Ἐ; 0. Ἠ. (Βαν, 
Ηἱ, 6ρ). 

Ὁ 6 ὁμωνύμονυς, Ἠάι, Η, ϱο “ Αἰωουὶ οἳ 0 πωονξ ον ψων 
οα1ης Γπίο Ότοσος {τοι Ἐργρι.’ 

Ὁ Ἰ ἨἩλιον. Τ]ιο Εργρίίκη ἀοῑείος πιο ποατ]Υ οοττοεροπάΐαᾳ ἴσ 
Όνο Ογδε]ς Ὕνετο νο {οἰ]ονίης: Ἠε]ίος -- Ἐο, ος Ῥητα; Κτοπος -- 

Βεὺ; Έλοα -- Νοίρο; Ζομς -- Αππιν, Οπερα; Ἠστα -- Βαίό; Ἠο- 
Ρἰναδκέας --- Ῥεναὰ, Ὑσδεία -- Απουκό; Ἠστπιος -- Τμος, Βου 
ἨΒαπ]ίπκσα, Ἠάι. . 2884 Επί ΈΌνογο ἵς ρτοπὲ οοπ{ακίου ἴπ Ένα 
ευρροεοά Ἰάεπιβοκίίοπα. Μαπεί]νο ρίνου Έλνοπι ἵπ Ο οτὔεγ: 
τ. Ὑα]εαη -- Ρα]; 4. Πο]ίος -- ο, νο δια; 1. Απαὐιοάκσπιος ες 

Ἠου-Ηαἲ, οἵ ροκ] Ἀουπα; 4. τοπος -- 8ου; 6. Οσα; 6. Τγ- 
Ῥΐνοα, Ῥτορετϊγ ΒείἩ; απά Ἰ. Ἡοτακ, Ἰη Ώνο (ατα) Ῥαργτυς 
Ένετο τοπιαίη οπἳγ Βου, Ομτῖς, Βαν, Ἡογας, Τ]νοῦι, Τηπαεί (ος Με, 

Ἐν ), απά αρρατεπΙγ Ἡοτυς (νο Ὑσαπρεν), νο πας " νο 
Ἰωέ ροὰ πο πτεἰρποά ἵπ Ἐργρε” (α. Ἠ., Βαν]πεοα, Ἠάι. 

Ἡ, 4). 
ο Ἰ Όσιρι. Ἠάι. Π. ϱ: "Τε Ἐργρίαπε 4ο πο αἲ ποήρ 

ενα απο ροᾷε, εχοεράηᾳ Ιαν απά Οµἱτία, νο Ἰσέίοι οἵ νο, 
νογ «αγ, ἵ εἶνο Οτοείαη Ἠασείνας ς Πυά, «7, ποῖς 34 “νο κα ετ- 
πρ απά ἀεαλι οἱ Οµἰτίς νετο (νο ρτεαί τηγκίατγ οἵ Όνο Ἐργρύσα 
τοηρίου: απᾶά 8οπης ἔπασοα οἵ Ἡ ατο Ῥρετουρήυ]ο αππονπᾳ ονες 
Ροορ]ο οἵ απφαεγ’ (6. Ὑ’.). 

4 5 Τυφῶνα. Ας Οεἰτίς εἱρηῖθοά “μοοᾶ,” Έγρθση (ος τανος 
Βο]ι) ννας ον; απά Όνο τεπιατκαὈ]ο ποβῖοι οἵ ποοᾶ απά ον! 
νοίης Ὀτολνοτς ἵ αὐαπάσπ]Υ Πλαφίταιοὰ ἵπ (Ίνα οασ]γ κου Ἱρέατος ” 
(6. Ἠν. πιά). 

4 4 Ἴσιν τὴν Δήμητραν. Ἠάι,. Η. ϱ9 'Νεχκί ἵπ Ἱπιροτίαπου ἵν 
Ένα απθεπα Ὀἳν νε] οἷι {9 Ἰγε]ά αἱ Βπκίτία, α ον εἰααιοά ἵπ Ὄνο νετ 

παλἁ λε οἱ ἶνο Ὠο]ία, Ἡ τς τη Ίνοποιχ οἵ ας, νν]νο 9 οπ1]οῦ πι Ενα 
Οτοε]ς ἵοπρυε Ὠεπιείας Ἰαία, Ελο Ὠοππείετ, τερτεκοπέσᾶ νο οασν, 
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ον Ἡν απ "απ -- 

τος 1ουκ Ἡ,. ΟΠΛΡΕ, 1 45 ἆ 

ο Δωἰέὶ πποξῖνος οἱ αἲἲ Ορ. Οµπ Όνο ἴοτπι Δήμητραν 500 
ο δε, Ταν. [κα. πνὶ ' Δημήτρα ἀῑοεῦαπί Οταεσα]! Ῥτο Δημήτηρ, 
παπάς ἔατα «περο {οοῖα Ὀατυατίος τῆς Δημήτρας τὴν Δημήτραν (Δή- 
µητραν) ἠπκίπυσε 98ο {η Απζημοσισι 11οπχος. 
ᾱ ὁ ἑκατόμπνλον. Ἠοια, 1, ἵκ. 481 

Θήβας 
Αἰγνπτίας, ὅθι πλεῖστα δόµοις ἐν κτήµατα κεῖται, 
αἵ 6 ἑκατόμπνλοί εἶσι, δυικόσιοι δ) ἀν' ἑκάστας 

ἀνέρες ἐξοιχνεῖσι σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφων. 
«Το παπι οἱ Τηοῖκς ἵ9 αἰπιοσέ αἱννανς Ἠτίέίση ἵπ νο ρ]ατα] Ὁγ 
Ένα Οτοε]κς απ Ἱσπισης---Θῆβαι, Τηοναο---- αί ΡΙΠπΥ υντίέος, 'Τηεο 
Ῥοτίαταπα οεπέατα που] (πια.”. Το Εργρίίαη” παππο οἱ Τηεῖος 

ψπα Αρ, ος Αρό, Ενα “Ἠοκά ος“ οαρίεα].”. Τίς, υγ ε]ν ἶνο θεπο πίτα 
αεηεῖο, Όδεστηο Τάρό, απά ἵπ νο Μοππρ]ηήής ἀῑα]εοί Τ]αρό, Ρτο- 
πουποσᾶ, ας Ὦγ νο Οορία, Τ]αῖα, γνΊνεπου Θῆβαι ἵπ Τοπίο Οτοεῖς ’ 
(6, Ὑ’. Πάι. Π. 3). 
. ᾱ το ψιλῷ χρήσασθαι. Ατϊφίοί, Ροή. 1. Φ. 4 εἶτα περὶ γεωργίας, 

καὶ ταύτης ἤδη ψιλῆς τε καὶ πεφυτευμένης. Τ]ο τοκάἶηᾳ οἴνῳ 19 νγοὶ] 
κακά {ο ἵω εοπέεχί ἵπ Ὠλοάοτις, Όαέ {9 πο καρροτίοά Ὁγ Μ558. 
ἵπ Επκευίως, Το κο οί ψιλός γη λλουξ α κα Ὀδίαπέῖγο {9 ἩΠΟΟΠΗΤΙΟΠ, 
46 ϱ 2 κεχορηγηµένον. Βοῦλι Ένα γνοτὰ απιὰ (ἶνο γν]νοῖς {οστα οἱ νο 

μεπίεπος 8δεπι {ο ος Ὀοστονθά {τοι Ῥο]γυῖας ( {ανουτίος ααέ]νοτ 
οἵ Εανουίυς); εἴ. Πα, ο. μμόφίν 

απᾶ πίατρτείοι Ὀοένοση ροᾶς απά πει, Ῥ]ηε, Ώ. Πε, εἰ Ον, 
αν “Απιζι αρρεασε {ο Ἰαγο {]νο βαππο οῇῇ]ου υε]ε]ι ἐἶνο Εργρίίαης 
Όναε ἨἩσγπνος Ίνας νε ἡε]ν νο οτοεκα, είπα Ὀνουῖν ἱπίογηκὶ απ ορἱομία], 
Βσπης Ίνονονατ ή ηὶς ναί Αποζἒι εἱμηίβος Τέπιε, γε Ἰνογοίοτο Ἀ5 Ἰνο 
ὑείπαν (οσον αἲἲ Οήπρς οωί οἵ Ἠπικε]{, απά οοποείνος αἲἱ Ονήηρε 
πολ Ἰήπικεί{, ἵνα αεί Όνο Πο οἵ Ώοφ” Ο, Μαρ. ἱ. 111 
Απαζι νο Ἰαεκα], Ἰοτὰ οἵ περα Ἰέωτο ”, {. 114, νο ο οἱ Ομ τίς 
απά Νεριγε; . 78, νεο πνεπίσοά νο ατί οἱ παω (γίηᾳ, απά 

.ο οσωτοά Εἶνο ανετα κέηῃᾳ εκἰαίσπου οἵ 0νο Πο]; ἰ, 10, π]νο ἁγοῖε 

ἵπ να “Ὠϊνίπο Ῥα]αος ᾿ ο Οµἱτία, απά αείοά ᾱ-- ακἶνος οἵ ενα ἀεκὰ, 

Περτεφεπίαίίουα οἵ Οκἰτία, Ἰία, Νερ]λγα, απά Απο νε! ο 
{σαπά ἵπ Μίαερ. . αδ1--φ. 

Ὁ  Ἠούσιρν. Ἠπκίτία 9 πο ρτοραςὶγ νο παπηο οἱ α ροὰ, Όυί 
οἵ α εἴιγ (Αδουκί) Ώδαν Μεπρλής, απά οί αποϊῖνος {η Ίογνετ Εργρι 
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“σὺ ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΕΑΤΙΟΝ Τοπ ΤΗΕ ἄΟΒΡΕΙ, 

(Όωηγν ος Αἰνοωκέν), νε λοἷν γγλ» ορατά θὰ 9 (]νο Ἠήτέ]ν-ρ]αος οἳ Οψσία, 
Βου ία. 6. απά Κ. Οεοφγ.: Ρας, Ώε Πα, εί Οεέγ, 159 0. 

Ὁ 7 Πανὺς πόλιν. Ῥαποροϊίς νεἉς (ἶνο Ογοσ]ς παπης {ον ΟἸνοπιπεία, 
Ῥαυ Ἰνοίηρ ἰάεπιίβοά γην νεα, ὙνἼνοο αγπανοὶ να νο ροαί, 
Ἠάι, Η, «6 «Ῥαυ ἵν τορτεφεπίοὰ ἵπ Ἑανρί Ὁν Όνο ραϊσίατι απά 
ουἱρέογα, )αδὲ ας Ίνο ἓν {η ὤτοσοα, νε ζει ενα {9ος απιά Ίομν οἵ α μοαε.’ 
λίαερ. {. 1” Αρᾶ να νο Ῥαποροϊίς ος Οναπιπαίς οἳ νο Οτοσία, 
Όνο ἔοννη οἵ Ένα ροὰ η, ος Πηνγρ]ναλ]ίο Κήπιά” Το Οτοεία 
εοπεἰἀετοὰ Ῥπη {ο νο Ἰοῦ) Μεπάσς απ Κ]νοπα ; Εἶνογ οα]οὰ ΟὙνοπιπιῖα 
π Όρρες Εαγρί Ῥαποροϊΐκ, απᾶ ῥανο (νο εαρ{έαὶ οἵ νο Μοπάσείκα 
ποιωο {ο Ῥαπ, πο Ὑνας αἰά Ὦγ Ἡστοάδοξας (1. 46) ο Ένα Ὄσοοα 
Απιτοά πι νο Ἰνοιά απά Ίορε οἳ α ροαῖ. Ὀπίοτέαπαίο]Υ πο 
πιοπτησπῖς τοπισίη αξ Ακποων {ο αἶτο εἶνο Ώαππο απιά Γοσπι οἳ ενα 
ροᾷ οἱ Μεπᾶσς: Ὀναῖ 1 9 οσγίαίη Εἶναί Ίνο γνας πο ἘΚλνοπα, ενα  Ῥαπ 

οἱ Τηνοος ”' (Πὰν Θηβών), πεῖνο Ἰμιά Εἶνο ααἰυαίος οἵ Ῥείαρας, απά 
πιαβ 06 οἱ Εἶνο ρτοκί ροᾶς’ (α. Ἠ., Πάι. Π. {3 ποιο). 

Ταφόσιριν, “Τοπ οἱ Οκἰτία Βίταῦ. Ἴ99. Ῥία, Όε Πε, εἰ 
Οκ ήν. 459 Ο “ Επάσχας εἰαίος ναί Ονουρὶι Ένετο ατα πΙΚΠΥ ϱ0-οα]]οά 
Τοπη (οἳ Οκἱτία) ἵπ Ἐργρε, γαι νο ἔταο πποπατησηξ νγας οτοσίοᾷ 
αἱ Βωκίτία, {οχ έλα Ὕναα {ἶνο Ὀγέ]-ρίαου ο Οία; {ος νο παπης 
ϱΤαρ]νοκἰσίς” τοφυίτας πο οκρ]απαίοα, αἶπουρ νο Ώπππς κο] 
τοπ "Τον οἱ Οσα” ΟΙ 458 Α «Έναγο ατο ΠΙΑΩΥ Ῥίασος 
εα]]οά “Τοπ ος Ομἱσία,” οσα αφο Ταἶκ, νῖνοπονος αἶνο «ατα αροα 

α {γαρππεπί οἵ νο Ὦοἆγ, Όνοτο οεἱουταιοά α (απετα]. Ἀοππο ἄσπγ 
Ολα, Ὀναξ «.Υ Εἶναέ αἶνο τησ Ίπιαρος απά βατο (νεα ο Ενα κονοταὶ 

οἰίοα Ὑοάσπικπη, Ρ. 415 “Το Ὀνατίαὶ οἱ Οψἰσία ἵ9 Εἶνο κα/οσξ οἵ 
Ίσημ ἐσχία, παπά (ἶνο Ἰαπνοπί νε λοἷν Τεἱς πιά Ίνατ αἰκίες Νερ]ή ή» ατα 
ραρροφοά {ο Ίναγο οἰναπρά αἱ Ἰής οοῆπ, απά νηλήεὶν τεργοφεπία πα 
φοπισείτοσς α5 α 80η-ροά Ῥατο απά αἰπιρία, ἵ Ργοποτνοά ἵπ φενεταὶ 
εχαπιρίος, νατγίης ἵπ ἀσίακί! οπ]γ. Το αππααὶ {εφ ναῖα ἵπ ουπα- 

πποπιογαεἶοη οἱ Ἰήν ἆθαελι, νε]οἷν ννετο Ἰνε]ά ἴπ Εἶνο πποπεῖ Κνοία]ς, 
απά νεο οί {οτι λα Ὀνατίαϊ απά τοραττοσίίου, «το ἀσφοτῖνοά 

ποἰπ το] γ ἵπ α Ίοῦς [εχέ ἵπ Έἶνο ἑσπιρ]ο οἵ Ώοπδοταῖι, απᾶ αἲ νο 
βα196 Εἶτωο ἔΊνοτο ἵκ ρἴνεον απ οπαππεγαίοη οἳ εἶνο ἀῑΠετεπέ ρίασον 
οοπἑαἱπίηᾳ νο “"ρτανος οἱ Ομ) τὶς.” Ονο ἐσκίς απερ](γ Ον Ἠαε, 
απά εἰαίο αἶκο ννηκέ ροτίίοη οἵ νο ροά”. Ἰοῦγ να Ρτοπεγνοά αν 
8 εαστοά τε]ίο ἵπ οαοἲι ο εἶνο καποζαατίος παπης. 

Τῆνο αίοτγ οἵ Οµήτίς ἵ9 ἐοἱά αἲ κοπιο Ἰουρί]ι Ὦγ Ατίκίάα, Αροϊοφ. κά, 
Άβνοπας. Αροΐοφ. αχ; Ἡἱρροί. τ. Ἰ Οἶεα, ΑΙ. 43 δ. 

δη 



ἰυἁμ-..αΝΜις 

ὑωα ωή 

πο ος ἆοοκ Ἡ, 6ΗΛΡ. τ 464 

τ 8 αχ Τρατολέμφ. Ττρέοϊοπνας, αφααΏ]γ εα]]οά Ὁγ Εἶνο 0γοοκ» Εἶνο κο 
ο ----μομννοεν οθμλα, απᾶ ἰπγοπίος οἳ νο Ρ]ουρη, 
, ΣἘπείααπο ρασς πποπκίταίος ατατ!” 

ανα. 1. το), απᾶ νο Ίνετο οἳ Όνο Εἰοπεϊηίαν γαίοτίος. 
Ῥυε Τα τας (Εφ. ἱ. ]. 19) ἵχαπκ[ετα νο οτί ναίος οἱ Τεἱριοϊεπνυς 
{ο Οψἱσίς: 

εῬτίπιας αταίτα πιαπα κοἰ]οτιί (θεος Οκἰτί, 

- ΕΕ ἵσπσγαπι (αττο κο οϊεα νε Ἱναππστα 

Ῥτίπιας Ἰποκρετίαο οὐπιπιλαῖξ οππίπα ἴεττας, 
Ῥοπιαφας πο ποῖς Ἱορίε ο ατυοτίνας.” 

4Τα. Ἰ Τοὺς δὲ ταύρου Όπ Αρίς απά Ἠπετίς, 5ος πιοτο ἵπ 49 Τ; 
δο Ὁ ϱ; δε ὃν, ο: απ] ᾱ 4344 Ὁ. Ῥϊα, Ώα Ἱε, εἰ Οἱ, 454 Α 
«ΤΊΕΥ απο καἷά αἶκο {ο ᾳἶνο Έἶνο Αρία ἀτίπ]ς οαί οἳ α νο] οἱ Ἠ] 
ον, Ἰναί {ο Ἱκσορ Ἠήπι ΑΝ Υ Γτοπη (νο ΝΗο,’ Όδοπυφο ένο νναίοτ οί 

Ένα Νο ννας ἴοο {ασπίηρ. "ων 
Βου] ”' οἳ Ομἱσίς.” 

ο 8 τὰ περὶ τοὺς ὀργιασμούφ. Ἠάι. Π. 49 «Ἰ Βινατείοτο πια ἰπίαίπ 
Ένας Ἠοϊαπαρις, νν]νο πνας α ηἶνο Ἱπαπ, απᾶ Ἰαῦᾷ αοφαἰτοά (νο αγ 
οἵ ἀῑνίπαίοα, Ἱνανίης Όδουπιο αοφπαἰπεδά γεν νο γγοτομίρ οἳ 
Ἠαοείνας Ὀντουρ Ἰσιον]εάμο αοηπἶτεά [τοπα Ἐβγρί, ἱπίτοάτορά ἵε 
Ἱπίο ὥτοσοα, νε εν α- {ουν εΗρὲ «πηρε». 
ᾱ 1 Θήβαις ταῖς ἨῬοιωτικαῖς Ἠάι,. ία, «Μγ Ὀο]ίαί ἵς Ενας 
λεϊαπαρας ροῖ Ἠν Ἱπον]οάμο οἱ Ένατη {τοπα Οαάππας νο Τγτίαν, 
απᾶ Όνο (οἱἱσνγετο ον ῖνοτα νο Ὀτοαρϊά {χοπ Ῥλουπίοία ἴπίο νο 
οσα πέν νησι ἓ πουν επ]]εᾷ Ἡοσοία.” Βου Βανγ]ηκον)ς ποῦς, 
'ᾱ ᾳ τῶν Διονυσιακῶν. Ἠάι. Η. 8 “Τπ Ώνοος οαφέοτη {νου τοφεπηυ]ο 

Ένα εἶίαι οπ]]οά Οτρ]ίο απά Βασολίο, Ὀαῖ νε] απο ἴπ τεαΗ(γ 

Εαγρίκα απά Ῥγόνακοτεκα. Ο. Ἰουσεῖς, Αφίαορλ. 244. 
48 0 6 εἲς Δία. Ἠσιι, Ηγπιπ. αά ΠὨίοπψα. ϱ6 

Εἰμ ὅ ἐγὼ Δώννσος ἐρίβρομος, ὃν τέκε µήτηρ 
Καδμηΐς Σεμέλη Διὸς ἐν Φιλύτητι μιγεῖσα. 

Ὁ 4 γοέσθαι. ἐγγεέσθαι Α, Ποείϊκει. Ἰ Ἰαγο πο γεπέατοά {ο 
τε]οςξ γενέσθαι, πει ἵ νο τοκάΐπᾳ ἵπ Ὠἱοάστας (οχκοερί ἴπ οπς 
Μ8. Ο, πιοποποά ὃν Ηεἴκε]), απά {9 (οαπᾶ ἵπ αἱ ΜΒ. οί Εαφείυς 
(εκουρί Α) ἰπείαάίπς Ἡ νο οὐΡΥ οἵ Α. Ἴ]νο ρτουρδ(ωρ εγαυ]ο 
-ον παἰᾳΏηί Ἰοσᾶ {ο νο εἶναηρο ἵπ Α. 

Ὁ ᾗ Ἡρακλέα. Ἠάι. Π,. 434 "Ο( νο οξῖνας ἨἩστου]ος, πε ζει νελνοπι 
Ένα Οποσ]ς ατο (απ ας, ἵ εοα]ά Ίνδας πολίηᾳ ἵπ αΏΥ ρατὶ οἱ Εκγρε. 
Τα Όνο Οποε]ο Ίνοννσνος (Έλνομο Ἰ ππθκ νο βανο νο κου οὔ 
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“»5 ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ α0β8ΡΕΙ, 

Απιρηῤισσοη Ενδέ παπης) ἑοοῖκ ἐἶνο Ώδπης {τοι Όνο Ἐργρίίαπε, απά 
πο νε Εργρίίαῦς {τοσα νο Οτοοκα, ἵα, 1 μας, εἰεκτῖγ ρτονκά, 
απποῦς οἴλνοτ αγκυπποπί», Ὦγ νο {ασ Ενας Ἰνου Ένα ρατοπία οἵ 
Ἠετευ]ες, Απιρηώισσοι 45 νο] 4 Αἰσποπα, πετ οἵ Ἐργρίκη 

οτἱρία. Ο. Ἰαείκη, Ώε ΥΓ. Ὄκα, 3 τό γε τοῦ Ἡρακλέος τὸ ἐν 
Τόρῳ, οὗ τούτον τοῦ Ἡρακλέος τὺν Ἕλληνες ἀείδονσιν, ἀλλὰ πὺν ἐγὼ 

λέγω, πολλὸν ἀρχαιότερος, καὶ Τύριος ἤρως ἐστίν. 
ο: Ἰῶ. Ότ Ἰαΐς αν Ιάεπήθοά νι Το, ἁκυρ]ίοτ οἵ Ἰπαοίῖνας, 

ε{. Ταείαη., Γαἰ. Ώου, Ηἱ (198): Ονᾶ, λΜείαιν. ἵκ. 686 
λίοάίο ποσίς αραίο κα Ππηαρίηο κοπιπῇ 

Ἰπαο]ιὴς απίο ἔοτωπα, Ῥοππρα οοπαέα ποταπα, 

Απ εἰς απέ τἶσα ο, Ἰποταπί Ἱαπασία Γουί 
Οοτππα σαπα αρ]είφ πἠάο Δανεπῦας απτο ἳ 
Ἐι τερα]ο ἆθεια; ουτα Ύυα Ἰαταίος Απζι, 8 

Βαποίπουο Βααφία, νατίακφτο οοἱοτίνυις Αρία, 

Θμίφπο Ῥτεπι]ὲ γουσπα ἀἰμίίοφυο εἰλεπέία εκάσε, 

Βἰκίγαφ ιο οταπέ, Τη ΠΠ Όϱ καἲν φυπεκίέας Οµσίς) 
ϱ 4 Δήμητραν, Ἠάι, Ἡ. 69 Ἴσις δέ ἐστι κατὰ τὴν Ἑλλήνων 

γλὠσσαν Δημήτηρ. 
Θεσμοφόρον, Ἠάε. Π, αΤ1 βαγ9 Εἶναέ Ενα Οτοε τοοοῖνοᾶ ενα 

Τηοεππορλιοσία {τοπα Ἐργρί. 
ϱ 6 ἸΑπιν, Σάραπι Εθ Πήρα. «ἵη νο Οτοεὶς επιευ Ένατο Ὕπετο 

{οετγ-έννο οἵ (ἶνονο Οκἰτίαη ἑσπιρίθς, απά νο Οτοες οπ]]οά νεα 
Βεταρειπης, ὑοστονίηᾳ (ἶνο Ώαππο ἔγοπα {νο Βεταρευτη αἱ λοπορ]νία, 
νε]ε]νοαί τερατά {ο νο ἀἰκίποίίου Ἰδένοον (ἶνο {ου οἵ α ἀενά 
Ὀα 1 γνλλοῖι Ίναά ὕνδουπης απ Οκἰτίς απά νο κερα]οίπο οἵ νο ροὰ- 
πιση Οκἱτίο ήπιο] Ὑοάσπαπη, 1]. 

ἆ 1 τὸ τῆς ἀθανασίας φάρµακον, Ἴ]ο ἱπγεπίίου οἵ Τε πιεάί- 
οἶπε οἱ ἐὑπιπογίαίήψ 9 Ίνετο αποτυοά {ο Πο Ὁγ Ὠοάστας πποτο 
Όναη 4 οβΏΕΙΣΥ Ὀείοτο Ελα Ῥ]ταδο γγας αρρ]ἰοά {ο Ένα Ἐποϊνατίοείο 
Βτεκὰ Ὁγ Ἰρπαίέης, αά Έρλεε. κκ ἕνα ἄρτον κλῶντες, ὦ ἐστιν φΦάρµακον 
ἀθανασίας, ἀντίδοτος τοῦ μὴ ἀποθανεν ἀλλὰ ζῆν ἐν ̓ ]ησοῦ Χριστῷ 
διὰ παντός. | 

4 5 Ὥρον. Όπ νο γατίους {οστης απιά τεἰαίίσπα οἳ Ἡσοτας ϱος 
λίκερ. 1. 86, 88, τοο-3.6; ἸἨοάεππαπα, 7 Π. 

4 11 γαμεῖν ἀδελφάς  “Ὠἱοάοτας «αρροθες Ενας νο ουμίοπ---- 
Όνο πηαττίαφο οἱ Ὀτολνετ απιά αἰδίε--- πας ον ίπρ {ο απᾶ ραπεοπεᾶ 

Ὁν Ὠνκί οἱ Ἰαία απἁ Οεἰτία; Ὀνί Ες ας ρατεὶΥ απ αεμοτίοαί 
Διὺ]ε, απά νενο ἰάεαὶ Ρείφοπᾶβος Ώονες νοά οἳ οτι’ (6, Ἠ., 
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ο. - ου ο ο με νι ο πο ο 

Ῥουκ ἩΠ. ΟΠΑΡ, 1 4θά 

.ικοῖν, Ἱ. 419). Πυλά, "Της καπ οοσασς ἵπ ἶνο Οτοεὶς πιγ{]νοἱοβγ. 
ο αμπρίίος απά 7απο πετο Ὀτοίίϊες απά αἶκίες (Υετμ. Αεπ. ἱ. 41: 
ο Που, 06, Ηἱ, 1. 6: Ἠσπα, Π, ανὶ. 31)’ 

ος 4θα ιτ ἀδελφφ. Οἵ, ατό Ὁ, Ῥίαες Όε Πα. εἰ Οείγ. 413 Β. 
ο 8 3 ἀφιερωμένων ζώων. Βίτοῦ. 812. Τηο Εργρίίαἃ πνοτελίρ οί 
Ότο ααἰπια]α ἵς πιοπείοποά ὉΥ πιοσὲ οἱ ἴἶλο οατ]Υ Ολείκίαη Αροϊορίνίο : 

ος κου Ατίκηα, ἁροΐοφ. τα! δα. Μ. ροΐοφ. Ἱ. 141 Ταΐση, ΟΥ. αἲ 
' παεουα, ἴκ, απιά νο εἰπκκίοαὶ ααέ]νοτν αποῖοᾶ οἩἳ άαγεν. Δαί. Χν. 

1-9 Ὦγ Βποίρκκος αγοτ,. Οἵ, 6, . (Βιτοῖν, . 468). 
Ἰσίέκα, λογους, Π. {64 ΄ Όπο οἳ νο οστοςς (ναί 8δεπα {ο 

Ὁν πησκέ αἴγκηρο ἵά νο ραγίηᾳ οἱ ἀῑγίπο Ἰοπουσ ἐο απἰπια]α, απιά 
γα Όνοτο ἵν απ ἱπίορυ]ο οπ 19ο [ος ἵε ἵπ ἀανπίπα τε]ρίους 

{οοϊἴηα, .. . νεα Ἱπαη Ίας οπος Όδραη {ο οοπίταςε Ἠτηφθεὶ{ απά 
λα {οἱ Ἴονες απά αἲ] Πές Ἱνατασπ [πέοτοκίς νε τε] νο γνοτ]ά απᾶ Ονας 
είχαπᾳο Ῥονος τοκάίηᾳ ἵπ 1ὲ π]λ]οὶι οοπκέἴξαίο Εἶνο βτνὲ οὐ]οσί οἵ 
Ἠΐα ουπ{υφοᾶ τενοτεπος, Ίνο «απ πιά ποελίηᾳ ἵπ γε]ίο] Οίς Ῥρονες 
αρροαση Ίποτο εκρτεκαἰ νε] Εἶναν ἵπ (ἶνο πο νἶεγ οἳ νο απίπιαϊ 
Ἰημάσαι, νε] λοἷν ἵπ αἲἲ ἐς πιδηἱ{οφίαέίοπς ἵπαργοβδος 9 ἐἶνο πποτθ 
οἩ αοοσαπέ οἳ Πέ γοἰορίοκκηδκς απά ουχ ἱπαυΙεγ {ο υπάετείαπἁ 
Ένα οχγαοτάἵπατγ ἱπαποίς νη]ίον ἴὲ ἀἱκρ]αγ».’ 
-- 5 Πο, Βία, Ἱ. 68, ππιοῖν αὐτίάμοά ὮΥ Εικουΐῖας, Οἱ, α. Ἡ. 

(Βίκοῦι, Π1. 2ᾳο). 
- Ἰ Λονοτάίης {ο λαπείλο (Μαρ. ἵ. 138) νο Ὀυ]]ς, Αρίς ἵπ 

λίοπαρλής απά Μπονία {η Ἠο]ίοροϊία, απιά ἐ]νο Μοπάείαη ῥοαί Ἱνεγο 
αρροϊπίοά {ο ὃς ροᾶς ἵπ νο τεῖρτ οἵ (ἶνο κεοσπά Κίπρ οί νο βοοοπά 
Ἐγκκέγ, Καοιονόη (Μαρ. 1. 86). Οµ Εἶνο Μοπάθείαη βοαέ 996 
Ἠάε, Π, «6. Ῥιωι. ο Πε. εἰ Οκίν. 4 «Το ποίίοα ἐἰναὲ (νο ροάς 
εὔαπρεά Ὀνοικοῖνου Γπίο εἴνονο απἰπιαϊα ου ο {εατ οἵ Έγρλου, α5 
Ἡὲ πνοτο Ἰήάίως Εἰνοπικοί τον {η ἐ]λο ὑοδίου οἱ νίκος, ἀομς, ανά ανα, 
επονσάν ἵπ αἰπατάεγ ονοτγ Κῑπά οί ]αρε]οτγ απά {αὔα]ους ἐα]ο” 

κο νας (οείκκο πησέαπα, σαπείοφφαο 4ο άλφα 
Τετκα (ημας, ἆσπος ἴδμκος Λοργρίία (οταν 

Οµρεείε οἳ καρίεπι ἀῑκεγείας ἵπ ο πα, 
Ἠνο 4ποφαο (αττίροπατα γοπίακο Τγρ]νοδα πασταξ, 
Εὲ κο πιο Ες καρετος οεἼδκκο Αρασία 
Ώπακφυος ατορία, ἀῑκίε, 8 Ἱαρρίέας, παπάς τοσατνία 
απο 4ποφας {οσσίως 140γο οἱ ασια ουγπίνας ΑΠΙΠΛΟΝ : 

γ4 όγ 



Ὠο]ίας ἵπ ουστο, Ρτοῖςς Βαππο]οῖα οαρτο, 
Εεϊο 9οτος Ε]ουυί, πίντοα Βαξαγηία Ὑαοσα, 

Ρίου Ὑεπας Ἰααῖς, Οεπίας Εάν αἲλκ, 
Ο Μήῆωα, βαν. 1. Ἱ. «6. 

Ὁ 4 γνώρισμα τῆς ἀρχῆς. Οἵ, Ατίκοριι, Ας. στ | 
ὁ Ζεὺς γὰρ ὁ νῦν βασιλείων 

αἰκτὸν ὄρνιν ἵστηκεν ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς βασιλεὺς ὧν, 
ἡ δ' αὗ θυγάτηρ γλαῦχ' ὁ ὃ Απόλλων ὥσπερ θεράπων ἱέρακα. 
ϱ 4 Άνουβο. Ο, Τα. επ. η . 698 
εΟπιπίρεπιππ(αο ἆσαπα πποηκίτα οἱ Ἰαταίος Αποζμι 

Το ἶπο γνας ἱτοἰισίοὰ Ὁγ Ῥτοροτίέας, ΕΙ. ἐν (18). το (κ1). {τ 
ἔλαρα Ἰουίἱ ποβίτο Ἰαταπίοιη ορροποτο Αποζμιι 

ος Ονίὰ, λίείαν, ἵκ. 6φο !Ἰαίγαίος Απ, ᾖπνοα. δαί. αν, 8 
ἑορρίᾶα εοΐα Όαποπυ τεπεταπθυτ.) Ίλ 

ἆ 4 ἰχνεύμονα. Ἠάι. . 6]. Το Ἰοϊνπσουππου (οὐρεντα) ᾱ 
Κἰπά οἱ ννοακοὶ αἱ ϱοπαποῦ ἴπ ΕςΥΡΕ, ' 8 πουυ οα]οὰ " Ῥαγαοϊ 
αἱ,” ρτοὺα υγ {ποπ νο πενετεπος {ὲ Γοσπηστὶγ τοοεῖνοά ἵπ Ἐργρε, 
Τηἱ9 ννας {γοτα εφ Ἰνοαλεγ {ο οσα; απᾶ αὔονο αἲὶ {αν ἵα απ- 

Ρα {0 βοτρεπία, νε λε]ν 1 οοτίαἰπ]γ Ίναν 4 τοππατκαθ]ο (κοϊίεγ 
{ος ἀθίτογίπς’ (α. Ἠ.). Βοο αἲκο 6. Ἐν. (Βιον, Η,. 79). 
ος Ατίκίοι, ία, Απναϊ, ἰκ. 6. 5 “Το ονποπονα ἴπ ΕΕΥΡΙ, 
νι]νοη 1 8.68 νο οτροπέ νήσο] ἴν οα]]οὰ νο α.ρ, Ὀνείοτο ακεῖς- 
της ἵξ οπ]]ς οἴ]νασν {ο ἵν ακκἰθίαποο; απά ἴο ρπατᾶ αραίησε 
πγουπάς απά Ἠϊέρα, νεΥ Ῥ]αδίετ Ονεπηκοίνου ονες Ὑγ εν ππιᾶ, ἴος 

Έναν Ατοι οί Ονοιροίνος ἵπ νο νιαίοτ, απά κο τοῦ ο Όνα 

ετουπά.” 

ἆ 3 κροκοδείλων φά. "Λεϊίπι απά οἴνας απεἰοαξ υτῖέοτα Ίνα 
οτετ]οαάσᾶ Όνο ἐπαῖ]ι νε 8ο ΠΙΑΠΥ ἰά]ο ἑαΐος, Ενα νο [επί οἳ 

Όνο ἱεἨποαπιοη ἄρροας αἰίοροί]νετ Γαυσ]ους: νο ἀοατηισίοι ος 
Ένο οτοσσς λος μα» ἱνανίπρ Όδει εὐπνετιοὰ ἰπίο α ἀῑτοσί αείαοῖς 
προιπ νο οτουοδ(]ο Ἠκοι, απά ἃ οπίτακα οἵ πιιᾶ αραϊπα α 
κηακο Ἰανίηα ἴνδου Ὀνουρ]ξ ΏδορκδατΥ {ο Δοσουπέ {ας σ]νας 
τεα]]γ ἆοπο Ὦ} {9 οχίτειπο οπἱοκηοις᾽ (6, ἨΝ. πο σα Ἠάι, 
η, 6]). | 

ἆ 6 βρω. Ἠάι. Π. 76 «Το ος ἴ α τά οἵ 4 ἆοερ 
οοἶσατ, εν Ἰσρς Ίο 4 οταπο; ἱδ Ὀδαῖς ἐ9 εἰτοπαὶγ Ἰνουοᾶ, απά 
ἵνα οἷχο 9 αὓοαέ ναί οἳ Εἶνο Ἰαπάταϊι, Της ἴψα ἀθιοτίρίου οἳ 
νο Ῥ]αεῖς ἠία, γνλλεὴ οοπίονς Εν νο φοτροπία. Ασἰκοί]ο 
Πέ. Απσιαί, ἰκ. 41) αγ ναί οπ]γ νο Ὀ]αοὶς οί ἵν {ουπᾶὰ ἵπ 

ὰ οι 



Ῥουκ Ἡ. ΟΠΑΣΡ. 1 49 ά 

ο Ῥομκίσαι, απά οπ)Υ Όλο νέο ἵη Θλο χοσέ οἱ ΕΕΥΡΙ. Ζαγεη. Δα:. 
αν. 3 

ο αι. «ΟποσσθΊλου Φάοσαξη 
.. ο ατα Ίος, ἴ]α Ῥανεί καντάτα φεεροπέίνας ἱοίη,) 

ο ἃ Ἰ ἀκρίδας. Ἰωουκία απο πο ππορείοποά Ὦγ ία Ώατηο {π 
ο Ἠετοδοίας, 8ου Όνο ποίο Ὁγ . '. ος ὶ. Ἴδ. Τὶο ἀττέλαβος (Πάε. 
ος πι 71) πας α Κἰπά οἱ Ἰοσακέ ἀρκοτῖνοὰ Ὁγ Ατἰκίοι, Πέμ. Απ. ν. 29. 

ἆ 8 κεράστας. Τ]ο Ὀἱέο οὗ ἐ)να Ἰοτηοὰ επαΚο (έρενα οεγακίεε) ἵ9 
ο ΑοαᾶΙγ (α. Ὑν. οα Ἠάι. Π, Ἰή «Ελ Υ απο οἱ πια]! εἰσθ, απά Άαγο 

ἔπο Άοσπο ρτοπίηᾳ ουέ οί ἐλιο ἑορ οἵ εἶνο Ίνοκά Ἰ). 
ἆ ϱ συµβάλλεσθω ταῖς µαντείας. Τ]ο Ἰναγν]ς Ύαθ βθετοὰ {9 

Αροΐο, Εἶνο εἰηίοί μοὰ οἱ ἀἰνίπαείου. Αεἰσορλ, Αο. ῥτό, 
- ᾱ 1ο τράγον. Ἠδι. Μ. 46 καλάαι δὲ ὅ τε τράγοε καὶ ὁ Πὰν 

Μένδην. Ο, Π. 44. 
6008 Απο. 8ος αὔογο «74 Ἰαπᾶ ριο 1. 

:Ὁ 6 Τοὺς δὲ λύκονς. “Πετοδσξας ἓ9 φᾳαἱέο οοττοσί ἵπ βαγίηρ (Ἠ. 67) 
Εναξ ποῖνου ἵπ Ἐργρί Ἱετο φεατοσὶγ Ίαγμετ ναι {οχος.... Τη9 
πιο ἴ αἩ- απίπιαὶ οἵἳ Όρροι απἁ Ίονετ Εκγρί. 1 Εργρίαν 
αμτοο ἵα Οαὐπαλή ” (α, Υ).). 
8 τ τῆς Ἴσιδος. Τί Ἰορεπᾶ οἳ Παΐᾳ, Οεἰτία, Ἡοτις, απὰ Τγρλιου 
3. ἀῑνοιωνοὰ αἱ Ἰαηρο ὂΥ Ελα, ἠν 1. εξ Ο0ὲν 41χ Α--3Ί4 Β. 
6 5 Λικόπολω. Βάαῦ. 813 Λύκων πόλις: 814 λύκον τε τιμῶσι 
Ληκοπολῖναι, Ῥ]αέ, {λε Πε, εἰ Οεέγ. 48ο Β ́Ένει αἱ νο ρτοβοΏέ ἆαγ 
"Ενα Ῥεορ]ο οἵ ],γοοροἱ(φ ατο νο οπΙΥ Εμγρίίαπ» λαέ εαέ (]νο «νοερ, 
Ἑδσκυκο εἶνο γοἱ{, νε Ἴνοσα ΕἴναΥ πεοτκΗΜρ, ἆοθα (ἶνο β.πης. Ἰγοοροίίφ 
πας ἵω Όνο Τηουαίά οἳ νο πνορίογη Ὀωπὶς οἱ νο Νο; ππυπητηἷεν 
οἵ ποντους απο {οαπὰ Ένατο ἵπ οἴναίη ατα οχοαναἰοὰ π Όνο του», 
Τ]νοα ἵς αποίῖνος Ἰ,γουροἱία {η ἶνο Ὠε]ία, Λία. 6Κ. απά Π. 6εοφν. 

66 Όπ Ένα εποσσδ (ο, κος Ἠάε, Η. 68--]ο. 
ἆ τ βασιλέων. Ὠίϊοάοτας αἀάς (ἶνο ΏΑΙΠΟ τὸν προσαγορενύµενον 

Μηνᾶν, ΌΟπ Ἀξεπεα, ος Ἀίοπαα, ου Ἠάι. Η. 4, 99- 

ἆ 5 τὴν λίµνην. Ὠϊοά, τὴν Μοίριδος καλουμένην λέµνην. 
4 ὁ ἐπωοῆσαι, Βεϊνοαχα ἐπ Ἱπασκ. Α. ΄ τοὺς βασιλέας δηλονότι.’ 
δια 1 ἐν ἱεραῖς θήκας. 06, Πάι. Π, 6ϐἹ "Το ἆομα Όναγ Ότγ 

να Όλο οἶείοι (ο π]ίοὶ λνοΥ ὑοίοπᾳ ἰ Φαστοά ὑατία] -ρίδοσε (θήκαις).’ 
. ὅ ἐνρῶντω, Ἠάε, Π, 66 «Ἡ κα οαὲ ἀῑαι ἵπ α ρε]γκίο Άνουφο 

Ὦγ α παέυτα) ὀἀεαέλ, αἲ] εἶνο ἑππλλίον οἵ Όνο Ίνουκο αναγο (]νοίσ ογο- 

Έχονα; οἩ νο ἀθαίλι οί α ἆορ (ἶνογ ανα νο εἶνα Ἰνοπά α πιά νο γν]νοίο 

νοὰγ 
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δι ΤΗΕ ΡΗΕΡΑΛΗΒΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ α0ΒΡΕΙ, 

Ὁ 41 Μένδητι. Οἱ. Πάι. Π. 3. Το οἵεν Μεπᾶαν ἵ πουν οσ [τε 
Λεληλουν, οἩ (νο οππα] Ἰοπάἵπα {ο Μόηχαϊοα, 6. 

Μύριδος. Το 88, οἵ Επκουίας ἁρτου ἵπ ευ αεπα Ονίν 
οσπι {ος νο τα] Ἠαίης Μοίριδο. Ἠάι, Π, αδ, ερενκ οἵ 
«κο Μουτίς (τῆς Μοίριος) ἵπ Όνο πεϊρ]ουτ]νουᾶ οἳ νο ρίκου 
εα1]οά ενα εἴεγ οἳ Οπουυδ[ος, Τί αΡροατε Όναί Ένοτο αν Ἰνοι 
α΄ Ἠπίητα]ὶ Ίσκο (Βίγκε οἱ Κον) απᾶ αἱκο απ απβοϊαϊ Ἰαίο, 
ἀεκοτῖυοά Ὦγ Ἠάι, ΕΠ. 149, νο αἶίο οἵἳ νο, ἀἰκουνοτοῦ Ὦγ 
ΝΙ. Ἰήπαπέ, ν πουν Ρατ οἱ Όνο εα]Ηνα{οὰ ρ]αῖη οἳ Όνο Έαγουπα, 
Βοο Ο, Ἠγ. ποῖς ο νο Ῥβλκαρο, Όπ Ίο Μουτῖα κος Οπαπβοἳ απά 
Ἠυπί, Εαγοω Τοισπε, Ρρ.1 Π. Βσαῦ, 81 Αρσινόη" κροκοδείλων 
δὲ πόλις ἐκαλεῖτο πρότερον. Βίσαῦο βανν νο οτουσθΊ]οι {ο Ὦγ νο 
Ῥεϊοκία, 8006 οἱ ΕΊνοπι Ἰο]άττα νο πποσ Εν οροῃ, απὰ οὔνοτν ρα ίης 
τα οπκο, απά τοββέ Ἰπσαί, απά α Κἰπά οἵ πποπᾶ ος ππονορ]ία 

(μελίκρατον). 
οἱ Ἆπι, Ἠάι, η, 48 “«Νον Ον Αρίς ο Ἐραρίιας ἵν Ένα 

οαἳ{ οἵ α οὖν) νο 9 πονος αΠογννατᾶς αΌ]ο {ο Όσας γουᾳ. 
Το Εργρίίαης αγ ναί το ούτησς ἄονιπ {τοι Ίνλανον προη νο 
σος, ον Ένατουροῦ οοποσίνος Αρία, Τῆνο οαἳ{ νο ἴς κο 
οπ/]οά, Ίνας ἐἶνο {οἱ]οννίης πιατ]κ» :---Ἠο ἴ9 Ὀ]αοἷς νε ζει 64 πατο αροξ 
οἵ νέο πρου Ἰίς {ογε]νεκᾶ, απά οἩἳ ία Ἰο]ς (νο Άρατο οἵἳ αἩ 
θαβ]ο; νο Ἰναίτα ἵπ ία ἑα απο ἀοιδίο, απά Ένοτο ἵν 4 Ὀοσε]ο 
προη 9 ἔοηρας, Όοπιρατο νο ἀοκοίρίίου οἳ Αρίς φαοῖοᾶ ἔγοια 
Ῥοερ]γτΥ Ὀε]ονς, ττ] ᾱ, απ Βίταὺ. Βο]. 

ταφῇ. "Το Ὀατία]-ρίασο οἳ νο Αρία Ίνα Ένουυ ἀἰκοστοτοῦ Ὦγ 
Μ. Ματίαξίο εἶσφο {ο νε Ργταηἰᾶς οἵ Αὔοαβοοτ πεατ Μοπαρ]ής, Ἡ 
ἵ απ ατο]νοά ϱα]]οτγ 2,9οοο {οοί ἵπ Ἰοπρίὴ, απά αἴοπί ο {ους 
ἵπ Ἰνοία]λ απά Ὀτοκάῃ, ον οδοῖν αἶάο οἵ νε] ἴ α΄ κοτῖοι οἵ 
ενα ογς ος Υθοθ4868, ΘΥΕΓΥ οπ6 οοπἑαἰπίης αὖἩ ἵπππεηκο ρταπίέο οἵ 
ὑαλα]έ ατουρλαρα», ασ {ου Ὁγ Β, ἵπ νε]]οἷν ἶνο Ὀοῦᾶγ οἳ Εἶνο καστοᾶ 
Ὀ 1] γαρ ἀεροκίεοά ’ (6, Ὑ΄. ποῖο ον Ἠάε. Π, ο). ΟΕ Ηάι, Π. 18, 
151: Ῥ]α, Γκ, εί Οκ, 364 Ο; Βίσαῦ, 8ο]. 

ο Ἰ Ὀσίριδος ψνχήν. Ῥϊαε, Όε Πε. εἰ Οκίν, 459 Ἑ «ἴπ Μοπιρ]α ἵν 
Κερί Όνο Αρίς, Έ]νο Ίππλρο οἳ Εἶνο κου] οἳ Ορ]τία, νεΊνοτο αἶκο Ἠ]κ Ἰνοῦγ 
1 καἱά {ο ο” Βίαὺ. 8ο]; . Ἠ. (Βίτοι, 11. 86); Ὑοάσππαπα, 
349-1. 
ὅ3α 1 Τ]ο οἶπυκο ᾽Αλλὰ γὰρ λεκτέον καὶ τὰ Ἑλλήνων ἵν πο 

{ουρά ἵπ Όνε οἰδεκί Μ88, ΛΗ, απά 8οσπις {ο ὃς αρογῇασας αΏἴος 
Ένα αἰπι]ας αἰαίοπεπί ἵπ δι ἆ το. 
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ν . 

ο, ο. 
Ν 
α 

- 

ο Ρ00Κ Π, ΟἨΛΡΒ, 1, 4 δα 

- Ἡ 4 τὰς βιβλιοθήκας. “ΒἰδΙΙοῦνουα ” Ἰα νο Εέ]ο οί Μἶνο ποτ] οἱ 
Ῥιοᾶστι». 
Ὁ 8 χρονογραφιῶν. Επκουίως Ἰπιφο]{ γνας (ἶνδ ααέ]νος οἳ να 

πο πο Κον Ολγολίσα {ουπᾶοά 0 Εἶνο οασ]/ος νους οἱ ΑΜείοβ ην. 
-.Ὁ ϕ κατὰ καιρόν. Τὴο αμο οἱ Ἀΐοφον 9 ἀἰκουκκεά ἵπ Βου κ, 4831 Ὁ. 
8 Ἠ πρότερον. Βεϊ]οεί ὄντα. ϱΟ. 1ο{, ξ. ὄΥ. 684. 1. 
3] σᾳ ἁ ι-δ4 ἆ ᾳ οττοεροπᾶς {ο Ὠίοά. Βίο. ἵν. 1-Ί, Όαέ Εἶνο 
αποέκείου ἵν πο {που ἔγοπα αἰθεγαξίους ῬοῬ]ν οί οοπαίταςίοπς απάἁ 
ποτός; ο, Ἠείϊκεὶ, ρ. 67. 
ᾱ τ Κάδµον. Ἠεπάεὶ Ἠαττί (Ατὶκίά, Αγροΐοφ. Ἡ. ποίθ) «Τῆνο 

Αποηίας Ίνα “ Καάπνυς νο Βἰάοπίαη απά Ώϊοπγες νο Τηεῦαν.” 
ο Πάει, Π. {9 παρὰ Κάδμου τε τοῦ Τνρίον καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἐκ 
Φου Ἐκ, Βασ, τη; Ον, Μείαπι. ἵν. 611. 
δα Ι τελετῆσαι. Λοοοτάΐηᾳ {ο Ῥϊπάας, Οἱ. , 45, Βεπεία 
«ει ἀθα ιν να οαττίοὰ αρ {ο Οἴγπιρας απά Ἠγεά απποπᾳ ο ροᾶς, 
τς ζώα μὲν ἐν Ὀλυμπίοις ἀποθανοῖσα βρόμφ 

κεραννοῦ ταννέθειρα Ἄεμέλα, φιλεῖ δέ µιω Παλλὰς αἰεὶ 
τος καὶ Φεὺς πατὴρ µάλα, φιλεῖ δὲ παῖς ὁ κισσοφόρος. 
α Ονίᾶ, Μείαι. 1. 26ο Π. 
54 Νύσῃ. Έτοπι Άγκα ἵπ Ἡοροία, γνετε Ὠίοηγεις νγας οαἱά 

{0 Ἠανο ἴνοου Όοχη, νο Ώππηο Ύγας (ταπαπα]εοὰ {ο βενεταὶ Ρρίπου» 
πνΊνατο Εἶνα γίπο νγλς εροεἰα]]γ συ] γαίοά. Όπο Άγεα ἶ πιοηἰοποὰ 
.. Ἱγίας Ὀοένοευ Ῥ]ουπ]εία απά νο Νο ἵπ Ἠοπα, {ταρπα. Ηγπιν. 
αά Πίσηψε, Ἱ. 8 

| ἔστι δέ τις Νύση, ὕπατον ὄρος, ἀνθέον ὕλῃ, 

τα Ἰ ζὔθον. Ὠϊοᾶστας πποπίίους ἵπ Απ εατ]ετ Ῥαβδαρο (1. 29) 
Οναί “νο Ἐργρίίαπα Ῥτορατο α ἀτίπ]ς {γοιν Ὀατίεγ πο πινοῖν ἵπ- 
{οπίου {ο νο (γαρταπος οἵ πῖπα, απά ον)! ἵέ εγέλω, Απνεπασυς, 

Πλεήρποορὴ, κ. 418 “Ἠθεκίαθυς καὖγς (ναί νο Εργρίκης, ν 
αεῖιά ἄονιη Ὀαχ]ογ ο πας α ἀτίης Εά, «47 ' Βαΐ, απ» Ατίκίος]ο 
βαν. η ήν ἐτοπείκο οπ ἀγαπκοπησκα, (]νοφο γε]νο Ίνα ἀγαπ]ς Ἰατίογ 
πίπο πει Ενεγ ομ]] «ἴνον {41 ος Ονοίς Όλο”; ἠυίά, ' Βατίεγ 
πο ἴν αἶκο ομ1]οά Ὁγ οπιο βρῦτον Α ἀτίπκ πας {τοπι Ὦατ]ογ 

Ἡν αἶκο πιοποποά Ὦγ Πάι,. ἱ, 1], Ὁγ Χοα, Απαῦ. ἵν. 6. 16, απά 
Ὁγ Ταοἱε. εγπε, 41. 

ϱ 8 4 τρετηρικά Ο, Έτ. Βασ, 134 πριετηρίδων ας χαίρει 
Διόννσος ΛΙ Λνοπε ἵπ Ιασίου επιου εἶνοτο Ίγοτο {ους Ὠἱουγκίαο {ου- 
Εγα]ς {η οαοῖν Ύσας, ΕΓλήοίοφ. Ας, Π. 111 Ον (λε Αίῑίο Ὠίοηψκία. 

τε 



Ὁ ϱ Σαβάζιον. Βαὐκαίη», ος Βαῦσα, γα α θέ ποπ ρρεοά ἵπ 
Ῥ]τγεία (Βαῦ. κ. 4790) απιά ΤἼχασε (Βεἰνο]. Αχκεορϊν, Γεερ. 9), πΊνοτα 
Ίο γγς Ἰάεηιιθοὰ νεἠν Ώίομγκως, π νο Θηρλές Ἠψωια, α)νΗ. 

Κλνόι, πάτερ, Κρόνου νὲ Σαβάζις, 
ο ἴ ἰἀσυβοά νι Τους, Ώομιοφί]νοπος (2λε Όστοπα, 313) τορτο- 
εεπίς Αοκολήηας  ππατολίηᾳ αἱ (νο Ἰνοιά οἵ 4 τουί οἵ Βασο]ναπαίν 
απά αἰνουείωᾳ Ἐθοῖ ᾶαβοῖ,. Ῥἰωατεὶι (Αίου. όΊτ Ἐ) αγ να πια 
ελ οἱ] Ῥαοείνας “Βαυῦος, απά αἶκο ἰχίου {ο ουποοξ (να στης. 
νι Βαυ αι, απά 8ο γην Εἶνο Οοἆ οἵ νο ᾖσνι, (σοτο (1. 

ἱεφίδως, . 15), τεοτίης {ο 3 Ἰουί ρίαΥ οἱ Ατίκίορίιαπσας, υτίέος 
"Νονος γετο ἆθος, οἱ πι Ἰής οοἱοπά τν ποσέιτηας ρετν]ᾳἰ]αέίσαος εἰς 
Ατκιορίνκηος, Γ{αοσεἱφείπηις Ῥουία υεοτί Οοπιοφάίας, γεχαε, αἱ 
αραιά ευη Βαυακίας οἱ απἱἆστα αἱ Ὠοί ρετορτίαί ἰαδῖσαεί ο εἰνί- 
εμίο οἰείαπίωσ. Ἰπείαα (643, 184) εἴθακος {οροί]νας Ῥαα, Ας, 
(ρσγνας, απά Βαδασίας Ἀς {οτείρη ἀεῑίίος οἳ ἀου ὑ{α] οἰνατασίος, 
(πο, Ώε Ναι. Ίλεογ. 4. 44, Τηακου Βαακίως α- ον οἵ Οαὐΐτας, απᾶ 
Κίπρ οἱ Απία, ΟΕ Ατίκορη. Γεερ. 9, 4σαι 815, ψείαν, 388. 

4 2 ψνχαγωγεῖν. (1) {ο Ὀσίαρ Ὀδεὶς φο]ς ἔτοια Ἠκάρα, αν Οερίνεις 
ἀἱὰ, ος {ο ουπᾶ οί {ο Ἠκάσα, αἱ Ἠσγπιος; (4) {ο οἶνασπα νο κου]. 
Χεη. λίοπιογ. Ηἱ. χο. 6 ψνχαγωγά διὰ τῆς ὄψεως τοὺς ἀνθρώπους. 

ἆ 4 πρὸς ἀρετήν. Βίλες Ίαν οΟπιοἲΥ περτοφοπίοά αἱ α 
ἄτωπκεν Βαΐντ, 'Ππβαέυτα Ἰνοφίογπο τουῦσα, αἱ 8οπἼρος, Ἰποείο” 
(Υετρ. Γαἰ. νὶ, 16). Βπι Ίνα αἶκο αΡροστο αὖ Εἶνο ρἱί]οκορ]νος νε]νο 
εἶπαρ» οἵ νο οτεκίίοῦ οἵ νο ποτά (ίά, 41), ος πποκακαα {ο 

λιάκς οἩἳ ἶνα νεο ναί ον ον {ος πλαν ησνοατ {ο Ίανο Όσοι 
νοσΏ, Απάὰ πεχί ου {ο ἀἱθ α9 8ο0ς 45 ρομυία, ΟΥ, Εατ. Οπεερἠ, 
Εν. κΙΜ., Οἱ. Έμμα, Ὠίερ. Ἱ, 48. 8ου Ῥτείίος, Θγ. ΛγΙΝ. ρ. 199, οἩ 
νο Βευί. 

ἆ 6 Διμήτορα. Τ]να ἔννο ππο]νετα Ἱνοτο Βοιποίο απά Ῥεγκορλουπα 

(54 ο χ). Ο. ΟηρΜίο γη, χἰἰκ. κ. ἐπιλήνιε Βάκχε διµήτωρ. 
ἆ το Ἠάκχιν. ὨἨϊοηγεις αρ οαἱ]οά 'Βαοροίνας α΄ νο 

ετίοίους ̓  ρο, 

δά8 1 Ληναῖον. Αἱ Αέλνοπα Όλο Ίπλοα πνατο Ἰνοὶά τα νο πιο. 
Οωρείίου Ἰδίο ἵω νο γεας, νεα {ενν αἴσαηρετο Ἴνετο Ῥχοφοπί, 
Ατἰφίορι. Αολαγν. ου 

αὐτοὶ γάρ ἐσμεν οὐπὶ Ληναίῳ τ ἁγώνι | 
ϱ 4 τραγφδίωφ. λθ]ας, Πε. οί Αποίεπε γεια, καὶ. 6; Ἠοτ. 

Α. ΡΕ. 21ο, 141. 

Ὁ / Ἴσω. Εως Τε Τε, αἱ Οείν, 358 Β ' Ιαἷς Γηίοαὰ οἵ ππσᾶς α- 

13 



- 3Ἄουκ Ἡ, ΟΗΑΡ. 9 δα ὓ 

- ππιοδοὶ απὰ οοπΦοστα{οὰ Πέ, παπι] γ εἶνο Ῥ]να τς, {πι νσποις γε ]νετεοί 

:ᾱ 8 Ἡρακλία. Ηοιίοὴ, Βοωί, Ηοτο. α--δ6. 
ὅδα ι τὰς ὠδίας. Τὴο κίοςγ οἵ νο Ὀϊτεν οἳ Ἐπγείνους ἰ8 
ἐοά ἵπ Ποπ. Π, χὶκ. ϱ6 Π. 

80 προαγορεύσαντος .. . βασιλεῦσα.. Ἐος ὶς μ96 οἳ ]νο αοσῖκε 
αβαβίτο, λατο ἴλ Ίίωο αἰθὲ ν αχραἰκό, «ρω μι. 
46, ἵν. 48, 64 κακώσειν καὶ. . . χειρώσασθαι, απὰ ]ουθοῖς, Ρλγψπ. 

Ρ- 154. 
τοῦ 6 τοὺς δράκονταφ. Τ]ο κίοτγ ἵα ἐοἱὰ Ὦγ Ῥίπάας (Άεν. Ἱ. 44 

δισσαῖσι δοιοὺς αἰχένων µάρψαις ἀφύκτοις χερσὶν ἑαῖς ὄφιας), απὰ Πλογο 
Τω11γ Ὁγ Τηοοετίεις, Ιάψίί κχίν. 

6 4 τοὺς ἰδίους παῖδας. Οἵ, Εαχ, Πετο, Ε. φό9 

φαρέτραν ὃ εὐτρεπῇ σκενάζεται 
καὶ τόξ’ ἑαντοῦ παισί, τοὺν Ἑθρυσθέως 
δοκῶν φονεύειν. 

ϱ 6 Χάρωνα. Αοοοτάἴπᾳ {ο αποξ]νας βίος ΟἨοίχον ἀτορροὰ οπο 
οἵ να αστούγη οἱ Ἠετειαίος ο Ἰής ον {οοι,. Ονίά, Εαα. ν. 49] 

«Ώωπφπο κεποκ (τασίαί η μαἱεπίέα ἐοία γοπεπία, 
Ἐκείά{ε οἳ Ίπενο χα αφᾳϊέα ρούα ου. 

Ἱπροιπωίέ Οήχοα, ἱχακίέφωο ο οὀεροτο {εγγωπα.) 
Όπιρατο Ῥἶπά, ΕΥΑ, Ηἱ. 1. 

6 8 τῇ Φορωνέως. ία Αγκίνο Νλοῦο πας ἀἰκάποί (γαι Νἱοῦυςο - 
ενο ἀκυρίίας οἱ Ταμίαίως, Οἱ, Αροϊιοά, Π. ε.α, 3 Νώβηε δὲ καὶ 
Διός, ᾗ πρώτῃ γυναικὶ θνητῇ ἐμέγη Φεύς παῖς Άργος ἐγένετο . 
καὶ Πελασγύν. 

71 



δδά ΤΗΕ ΡΠΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ 608ΡΕΙ, 

ἆ 1-4 Ἰ Ὠἱοᾶστις Ίνα αυτίάρεοὰ Οία ρακκαρο {τοι Αροϊιοᾶ, Η. 
6. τ. 3, πο κἰαίος Ον Τοἱς γα οὔετοά Ὦγ Ίνα Γαἱΐνας Ἐπεγέας 
α5 α- Ρείχο {ο ΑΠΥ οπο πο οοπ]ά ἀε[οκί Ἠΐπι απά Ίνα κος ἵπ 
ΑΤΕΊΟΓΥ: Ὀαξ νου ἀο[οαίοά ὮΥ Ἠετασ]ον Εατγέις το[ωκοὰ {ο ρἶνο 
Ἠλτα Μὴ ἀαρ]ατ, Ἰοσὲ ο αλου]ὰ αραίπ ϱο πικὰ απά ΚΙ Ίος 
οἰή]άτεν. 

ἆ 6 χρησµόν. Ἱπ Αροϊϊοᾶ. Η. 6. ᾱ. 3 νο φοτγ ἴν ἰοἱά αἲ 
Ἰατρο. 

4 ϱ Ὀμφάλης. 8ορὶι, Τγαελ. 448 Π. 
τὸν μὲν πλεῖστον ἐν Ανδοῖς χρόνον 

κατείχε ὧν φησ᾽ αὐτόε, οὐκ ἀλεύθερο, 

α 6 τετελεντηκότος ἤδη. Όηπ νο ἀθα δι οἱ Μεϊοαροτ, εἶνο Ἐποῦῖνες 
οἵ Ὠεἰαπείτα, κου Ον, είσαι. η. 445 ἄ. Ἠασολιγ]ίάςς (06, ν. Ἰό-- 
115) Εἶνου α Ίσης ἀοποτίρίίου οἱ νο πποοιίηᾳ Ἰεένοεα Ἠστουίῖον 
απά νο αἰνπᾶς οἵ Ἀείεπρετ, πε ]νο ααδοπίς {ο Ἠλς εαν {ο ΠΙΑΤΙΥ 

Πεϊαπείτα (179): 

8 ϱ Τληκόλεμον. ΟΙ Ποπι. Π. μι, όσ4 
εγααπί απά ἑα Όνο κοπ οἵ Ἠετοπ]ος 

Τιοροϊεπιας πἶπο νοκκοῖς Ὀτουρ]νε {τοι Ἠλιοάσε : 

Τ]οκο αἲἲ πεπονπἆ Τιεροίσππας οὐογοᾶ, 
νο {ο νο παρ] οἳ Ἠετει]ου ας Όοτα 
Ο{ {αΐς Ακέγοοΐνε; ήν οαρεῖνο εἶνο (αγ) 

Οἱ, Αροϊ]σά, Π. ]. 6. 1. 
. Ὁ τι κονδέλῳ. ὁ ον άνω. Βε]νοὶ. ἵπ 
.. 

τ4 



ο 180ΟΚ Ἡ, 6ΗΛΡ. .οῦ 

Ὁ Ὁ 4 Νέσσον. Όπ ἶνο ἔοςγ οἱ Νθκκυς οο Ἠαοογ]άδα, 06, αν]. 
ο 4 ., νο πικῖη εαῦ]οςέ οἱ νο Ῥοεπι Ὀείπᾳ νο Ἰαδί βαοτίῇου απά 

το ἀσαν οἳ Ἡοτεπ]ος. ΟΚ. Βορλ. Τγαολ. ϱ66-Τ1/: Ον]ᾶ, Μείανν. ἵκ. 

193 Π.; Αροϊϊοά. Π. . Τ. Ἰ. 
Ὁ. Ὁ 8 φίλτρον. Ονίᾶ, Ηετοίᾶ. κ. τότ 

«Νακκυα, αέ ονί αγἱάαπι ροτουκθας Ἠαταπάίπαο Ῥεσίας, 
Ἠϊς, ἀῑκίε, τίτος καπραΐς απποτίς Ἰναοί, 

: 96 Ανώχο. Αροϊ]οᾶ, Η. 8. 4. 34 Ἱππύτης ὁ Φύλαντος τοῦ 

6 8 Κτήσικπον. Αροϊιοά. Π. Ἰ. το Ἀοπθηων άν ̓Αμύντορος 

Κτήσιππος. 
ἆ 5 Θκεσπιάδων. Αροϊιοάογας (1. 7. 8. 1-1) εἴνευ Ώαππες {ο εἶνα 

Αγ ἁκαρέετα οἵ Τηνδερίας απ (λνείσ ους. 
᾿ 4 6 Ἰόλην. Αροϊιοᾶ, Π, Ἰ. Ἰ. 6. Το ἀοαίλι ο Ἠοτου]ος ἵ 
Ώνο φωλῤοσέ οἱ {ο Τηαολήνίαο οἱ Βορ]νοείοα, απά (νο Πεγοῖν 
Έρεπε οἵ Ευτιρίάος. 
δΤ 8 { Κορωνίδο. Αροϊϊοᾶ, Ηἱ, το. 4. 6 τινὲς δὲ ̓Ασκληπιὸν οὐκ 

ἐξ Αρσινόης τῆς Λενκίππου λέγονσιν, ἀλλ᾽ ἐκ Κορωνίδος τῆς Φλεγύου 
ἐν Θισσαλίᾳ. Το «ἰοτγ οἱ Οὐτοπίς ἵ9 (οἰά αἱ Ἰσηρέν Ὁγ Ρίπά. 
ΗΝ, Η. 9ο αἶκο ΟνΙᾶ, Μείαπι. Π. 643-341 Ῥτεί]ος, ΟΥ. ΜΙΑ. 

Ῥ. στη. 
Ὁ ι Κύκλωπας. Αροϊ]οᾶ, ΕΠ. το, 4. 1; Αίνεπαρ. Πεφ. ὃ του, 

(Βαϊνννασία, Ρ. 10), ἀλλὰ καὶ θητεύουσιν ἀνθρώποις 
Ὦ δώματ' ᾽Αδμήτεια κ.τ.λ. (Βατ. Αἰο. 1.) 

καὶ 
ἐλθὼν ὅ ἐν αἷαν τήνδ ἐβουφόρβουν Κένψ 
καὶ τόνὃ ἔσωζον οἶκον. (νά. θ.) 

οὐκοῦν κρείττων ΄ΑΆδμητος τοῦ θεοῦ. 

οἱ Οὐρανόν, Αροϊϊοᾶ, {. α, α. 1 Οὐρανὺς πρῶτος τοῦ παντὺς 
ἐδυνάστενσε κόσμον, γήµας δὲ Τῆν ἐτέκνωσε πρώτονς τοὺς ἑκατόγχειρας 
κιλ. ΟΙ. Αὔνοπας. αν! ο. 

6 { Τιγαίας, Τ]νο Ἠαίπο ἵπ Ὠϊοάοτις ἵν οοτταρίοά ἴπ νο Μ58. 
οἵ Εανουΐως ἰπέο Τεπαία οἵ Τεπέα. Τέπδα [κο]{ ἴ Ὀνουρέ {ο ος 
α Ώαππο οἵ 06, ἱπνεπίοά {ο οχρ]αίη νο οἱ μία οἵ να Τέαπε, αἲ 
α πιο γινει ΕἴνοΥ ἵοραῃ ἴο ἵο οοπ{ακοά νε ]ν νο ᾳἰαπέ κοπς οί 
Καν, Ῥποίίας, ΟΥ. ΜίΨίΑ. ρ. 5. 

6 6 Ῥίέω. Έλοι κ οα[]οῦ Ῥαπάστα, ας Ὀοίηα ἰάοπεβοᾶ νε ει εἶνο 
δαν ενα «οατος οἱ αἲἲ αἶθα, Τῆνο κια! κἴοτγ οἵ Ῥαπάοτα (ἨΠομἱοῦ, 
Τλκοφ. 61ο Π:) ἴ τοίεττοὰ {ο Ὀοονν ]8ο ἆ. 
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4 5 Ὑπερίονι, Ααονάϊηρ {ο Ἠωίοὰ, δω. γη, αν νωμα 
Ἠγρετίου νας οπ]]οά Τεία, 

ἆ 6 Ἡριδανόν. μα ο μμ 

ἐπίο νο εἶναι Εχίάσπας, νο Ῥο. πε Ηάε, Π, ΕΦ εαγε “Τ 4ο πο 
αἰ]ουν ναί Ένογο ἵς αἩγ τἶνος, {ο νε λοὶν να ναχυατίαπα αἶνο Ένα 
Ὠδίπο οί Εκίάππας, επερέγίαᾳ Πκοὶί ἱπίο Όνο ποτΏχετα -σα, πε νοπος 

(α5 νο ἐαὶο ϱος9) απαῖνος ἶα ρτουυτοά. Ἠαν]ίπεασα Οήπ]κς Ενας 
Ηογοάσέας ἵ Ίνογο ουετ-εσ ους, απά πε]οσίς ας {αυ]ο Ἠ]ναξ Ἰνο σπα 

ο {ο ἴο ἐγαίἩ, "Το απιυος ἀἰααῖοί προῃ νο ποτίλοση ος ἴς να 
οὐασέ οἵ νο Βαλίς αὔνοιίέ Ώνε κα]{ οἵ Ὠαπαίᾳ. ... Το νο παπιο, 
Εεἰάσπας, πρεγς ἔ]νοτο ἵπ νο Ἠλιοάσαπε, νο πια]! αέτοστα νοῖι 
πνααίνου {νο νο οἶάο οἵ Όνο ἴονπ οἵἳ Ὠαπίαίμ.... Της ποτὰᾶ 
Εχίάσπας (-- Ελοδαπ ας) 86618 {ο Ἠπνε Όδοι αρρ]]οᾶ Ὁγ εἶνα οατ]γ 
λοήμων αἳ Ἕ ην φως νφια 
εἶνεκα Το Ἡλοδπυπο ]οἶπα νο Ἠ ἰδέυ]α αἱ Ῥαπσεκϊμ. 

ἆ το περιπέτειαν. Αεἰκίοι, Ροεί. κὶ. 1 Ἔστι δὲ περιπέτεια μὲν ἡ 
εἰς τὸ ἐναντίον τῶν πραττοµένων µεταβολή. 
ὅθαι Φρύγα. Ἐοτ αἩ αοεοαπέ οἳ νο Ῥ]εγείαυ πνοτκλίρ οἳ 

ΟΥ υεῖο 9εο Βίταῦ. φό9, π]νο φαοίας {γαι Ῥίπάας, Ειπὶρίάο, απά 
Ῥορλουϊσα, ΟΕ, Ατποῦ, ν. 6. 

α { αὐλούς ΊΤπο Βαΐδς Ὕνετο ακαα]γ {ααεποὰ {ορείνας, εἰδίας 
Ραλου ος Εδίαν έρανο. Αίνου. Πείρπ. ἓν. 184 Μηηρόδωρος ὃ ὁ 
Χτος ἐν Τρωικοῖς σύρεγγα μέν φησιν εὗρεν Μαρσύαν καὶ αὐλὸν 
ἐν Κελαιαῖς, τῶν πρότερον ἑνὶ καλάµῳ σνυριζόντων. ΠΤυἱᾶ, χὶν. τό Π. 
Περὶ μὲν γὰρ αὐλῶν . . . τὸν Μελανικπίδην καλῶς ἐν τῷ Μαρσύφ. 

α 6 "Αττιδ. Το κἴοςγ οἳ ΑΕγν ἵα ἰοἱά ἵπ νατῖους {οσπας, ο ἵπ 

Όνο ορ]ευταιοὰ ροεπα οἱ (αεα] τας, ἵπ Αγπουΐιας, 44ο. Οεπίεε, ν. 6, ἵπ 
Ονίᾶ, Εα. ἵν. 113 Π.; Ῥαυκαν. 674: Αποᾶ, Αροΐοφ. (Βγείας 
γετκίοα) κὶ νι ποίο Ὁγ Βεπάοεὶ Πατεία; Ἑαμπα, 4ά ὤπαεοω, 8; 

Ηἱρροὶ. Παεγει. δείω, ν. 4: Τλοους. αχ. ο; Τετ]. Λά Ναι, 1. 
1ο, Αροΐοφ. Χν. 8ου Ῥπείίας, Ον, λίψί. ϱρ. 615 ᾳ. 

Ὁ 2 Μαρσύαν, Ἠάί, ν, 26 “Ἠστε ἴοο (αἲ Οεἱασπκο) ἵπ Ένα 
πικτκεί-ρίαος ἵ9 Ίαπς πρ {ο γἶενν Όνο ακίη οί να Βί]σπας λίαεγας, 
νο] Αροϊϊο, α4 (ἶνο Ελκγμίαν βἴοςΥ µοθα, κἰχ]ρροά οἳ απά ρἰασεᾶ, 
Ώνετο) Χο. Απαῦὺ, ἵ, α. 8 Ιάνγ, ααακν ή, 11. 

ο 2 Πισιοῖντι. Βααῦ, 66] “Ῥεκείπας ας να ρτοπίοσε ππατί ἵπ 
Ώνενο ρασία, απ Ίνας α {οπηρίο οἵ ἐἶνο Ἀξοί]νας οἵ νο ποᾶς, νε εἷι ἴ9 
τερατάσὰ νε νι ρτεαί γοπεγαίοῦ.... Τη Ἠοιπαπς τακᾶς Όλο ἑαππρ]ο 
Πηκίτίους, Ὁγ φεπά(ωᾳ ἵο (εἰς Ίνεποο Ενα κἰσέιο οί νο ροάᾶσενα 
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σσ. Ῥουκ Π. ΠΑΡ. δθς 

ποοοτάἵπα ἐο Όνο ογασἷος οἱ ένο ΒΗυγ]. Τῆο εἴοτγ ἶς (οἱά Γα1γ Ὁγ 
11νγ, καῖκ. το. 

ᾱ α Μαΐαν. Αροϊϊοᾶ, Η1. το. 4. 1 Μαΐα μὲν οὖν ἡ πρεσβντάτη 
Διὶ σννελθοῖσα ἐν ἄντρῳ τῆς Κυλλήνης Ἑρμῆν σίκτε. ἈἙπουλγ]. χὶκ. 
35 Π. οὐδὲ λαίας | νὸς δύνατ οὔτε κατ εὐγφεγγέας ἁμέρας λαθεῖν 
νο | οὔτε νύκτας (ἀγνάς). 
: 5 ἀσοβάα. Τίς τοκδϊπς οἱ ΑΗ απά Ὠϊοδστας ἵν ἐο ο 
Ρτείωτοᾶ {ο ἀσελγείᾳ, νε Οαἱκίοτά αἀορία (τοι (νο Ἰδίος 
1155. 
ᾱ το Κουρῆτας. Όπ νο Οωτοίος κος Βίταῦ. 472. 

.δθυι τάφο. Τηο Ἰάποαιν οανο Ἱνας αἱ {ο νο Ἰνουιν νο 

ὨεΕνρίκες απ εἶνο ῥτανο οἱ Ίσυς, Οαππασὰ, ὑπ σα, 8 
ε εΚρῆτες ἀεὶ φεῖῦσται) καὶ γὰρ τάφον, ὦ ἄνα, σεῖο 

Κρῆτος ἐτεκτήναντο σὺ δ οὗ θάνες ἐσσὶ γὰρ αἰεί. 
αἱ ος. Ών Ναι. Ώνου. Μὶ. ας” Ἰωείαα, Ῥλη]οραίγ. το; Ῥτοί]ος, 6ν, 

γι. ϱρ. 123, 135- 
Τνο εδοσπέ (εφοι) οκοαγαίίοπς οἱ Τλε Ογείαπ Εαρίογαξίον 

Εωπά 86οτα το αἴνουν ναί νο Οποίαπα Ἱνετο πο “αἱγναγς Ιατν.” 
ερογί, Ρ. 1 "Μετ. Πορασν . . « ποορκκ(α1γ οχρ]οτοά Εἶνο ρτεαί 
ενα οἵ Τεας ον λΜουπε Ὠ]οία, ἀῑκοσγετίης τεπικίης οἳ α ρτο- 

Ἠκέοτίο «αποξαατΥ, παπά Ίπτμο ἀοροκίέα οἱ γοιίνο Όποπχο Άρατος απά 
οὔἵνας οὐ]οεία, απποηΏᾳ νεο νο ἁἀοαὈ]ο απο, νο αγπουοὶ οἳ εν 
Οπείαϱ ανά Οατίαη Ζομε, νας ϱροοἰα]]γ οοπαρίσαον.) 

Ὁ Ἰ Τούτοις... συγχρῆσθαι. Τ]νουο γγοτᾶν ατο αἀθεὰ ὮΥ Επακολήας 
ο Ἠΐν αὐλπονίαέοά οχέτασί {τοπι Ὠϊοάστας: ἵνα α εἰπεί]ας εἰαίο- 
ππσπί ῥτοσοᾶσαη (ἶνο αοοσαπέ οἵ νο ΑΠαπίοπηυς ἵπ Ὠϊοά. ΜΗ. 66 
διὰ τὸ μὴ πολὺ διαλλάττειν αὐτὰ τῶν μυθολογουµένων παρ Ἕλλησιν, 

Ὁ ϱ Ἐποπποτας, α Ογτοπαίο νο Ἠνοά ἴπ Εἶνο εἶππο οἱ Αἰεχαπάος 
νο Οτοσέ, ἵν ποεπ οποά Ἐν Ῥ]αε. Ώ Πε. εἰ Οκέν. 36ο Α: “ἙἘποππσγας 
Ένα Ἠοκκσπίκ η ὮΥ πια κέπιρ ουρίος Ἰήπηκο]{ οί Ἰι]α {αἱο απά υπ{οαπάσὰ 
πι Ώνοϊοςγ, ἱκκαπήπκιοά αἲἲ Κἰπάν οἵ αἰλνοίκπη ουατ νο πνοε]ᾶ, 

τοδυεῖηᾳ αἲ! ἀοίείες α κο {ο Εἶνο Ώπτησς οἱ ᾳοποτα]α, πἀτηἰγα]α, απ 

Κάπρι ρτοιαπδσά (ο Ίανο Ποωγία]νοῦ {η οἷά Όπιος, απ {ο Ἠαγο Όσον 
Δοκτίνοά ἵπ Ἰοβίατν οἱ μοἰά κοῖ πρ αἲ Ῥαπολου, νο καἰά ἰπκοτίρ- 
σπα πο (τοίρπες ος Οτοσίς, κα νο Ἑποπποτας αἴσθα, α- ἐξ µοσπας, 

Ἠπά πιο εν, νεο νο πικάο ήν νογαρο {ο νο Ῥαπεβοσπα απά 
τηρλνγ]]απα, ρουρίο Ον πόνος Ἱνοτο, ος Ἀγο, π ΑΠΥ Ρατ οἱ νο 
αἰοῦο. Το (Ἡ ἀκκερίση οἱ Ῥκηοίνασα Ὦγ Ἐπαπδγας ἐν ἐπ Ὠο. 
δίο, ΒΩΙίοιλ. ν. .. Οἱ. 8ίταῦ, του, φποίοᾶ οἳ ἆ 8. 

” 



ἆ 3 ἱερν ἀναγραφήν. Το πσίπο ρἶνου Ὦγ Ἐποπιογας {ο Ἱήα 
πνοε]ς πε ]ήε]ι Ίνα ρτοίοκκοά {ο Ἠα νο Ὀεακοἳ προν Ἰηκοτρίίοπα {ουπᾶ 
ἵηπ Ἰήα γογαρο {ο Ῥαποίναδα, 

ἆ 8 Κασσάνδρον γεὶ Κασάνδρον, γιά, θονναἰρίι, Ροἱψὸ, κκ, 

3. 4: αγ. Ἡν δι Αίλεπαε, ἱ. 4τ (18). Ἐν εἰαίοποπί οἳ 

Ἐπεπνετος ἵ9 ἔνείου πιεποποά Ὁγ Βίταῦο ας α ννοὶ]-]σποννη ἐπκίκπος 

οἵ νο ἱποτοδ{υ]ο ηαέυτο οἵ (γα νε]]ετκ) ἐαΐος, Βίταῦ. του “Ῥοϊγοίας 
βα15 {ἱ πουλά ὃς πιο Ὀοίίοτ (ο Ἰεἱίενο (νο λίδικοπίαη εἶναι Οία 
πα (ῬγΏνοας): Όνο {οσπιος ΦΑΥ9 Οναί Ίνο καἰ]οᾷ {ο οπο ου πώ 
Ῥαπείκδα, Ὀπί νο οἴ]νας Εἶναί Ίνο καγνεγοᾶ Ένα πνοῖς οἳ Όνο 
Νοτίλετηα ροτίίοη οἳ Έατορε εγεη {ο νο οπάν οἱ νο ποτά; παπά 

πο οπο που]ά Ἠε]ίενο ενεη Ἠστπιος ΤΠ νο καὶά Οία, Ὀαι Όναε 

Ἐταιοκί]νεηος σα] Ἐπεππσγυς α- ῬογρασαἨ, γοί Ὀε]ίονος Ῥγένους” 

Έετρα ννας νο Ὀἰτληρίπος οἵ Απριαπος νιλοθο πιαγνεί]οας ἐα]ος 
Εανο τἶφο {ο νο ποτά βεργαίζεν, λα κώνο - 
κ. 198 

ε8ίι ἀΐνος απιοππο, 

Οππαππαφυο οοφέαππφυο κααπη ει λπίαφαο πο 

Τατα {εταῖ, Ποτοκφαο αἷίονς Ῥαπο]ναία ἐς) 

Το, 478 
“Ῥαπιίζετου Αταθας Ῥαπείαοπφπο τυτα τοφαε” 

60 Ὁ 3 ἀναγεγράφαμεν. ου Ὠἱοᾶ. ν. 4: π. 
6 ὔ Πάνα, Έοτ Ον Ὑομοὶ που]ά κανα εαίο Τιᾶνα, 
61 Ὁ 5 “Ῥτο ἐχούσης {οτίκαοο κοτ[νοπά ντα οκὲ ἐχούσας (Ύ1ρεχ), υὲ 

οοττοχ{έ οοπηάα παπι» {η Α: Μάγων ἀῑσίπας (λεοοφίας αίθνωπε 
αἰίφιοά ἆἄεο ἀίθπηωπι οοπερἰεοίεπίεν Γεταπέ, . . ) (Πεϊκοὶ), Τα 
οοττοσείοῦ ἵπ ουἆ. Α, πικᾶο Ὦγ ἱηκοτίηρ εἷς Ἰείοτο θείας απά 
«ουρά Ἠγμίονε αὲι ἡωίσνς νκο Αμνών) 
υΠΠΘΟΡΑΚΑΣΥ. ὮἩ τείαίπα νο οτἰρίπαὶ τοπάίηᾳ. 

9] ο 4 βαράθρων στόµατα, Βίταῦ. 419“ ο μφών 
9 α ἆθερ Ἰνοί]ουυ ο. νο πο Ὑοτγ π]άο αἲ ἶνο ποσα, απᾶ Οναί χοπ 
 τἶδευ α Ὑαδροας νεο] ρτοποςς ἱπερίταίίου, απᾶ ουας ἴὲ ἵ κο 
Αα Ἠηρὶν αἱροᾶ, ος νο νο Ῥγεήα ππουπίς απάἁ Ἰπ]ναίον Ένα 
σαροας Της οτασυ]ατ φεαί οἱ νο ρεϊοκίθιη τά “ένο Οπτίνασαα 
Πἱρος Ἰ πιοηηοπεὰ ἱπιποδἱαεὶγ Ῥοἱονς, Οἴτεῖνα Ὀείηα ἶνο ροτί οἳ 

Ρε) ρ). 
ἆ ” Δωδωναῖον. Ὠοάσπα Άρροατε {ο Ίννε Ὄδεου αἰέπαίοᾶ οἩ 

Όνο Ῥογάστε οἵ Τοκρτοίία απά λοϊοφαία, απά Βίταῦ, 418 αγ 
“Ώοᾶσκα γγας ἵπ οἱ πιο υπᾶες Εἶνο Τ]δερτοίίαπα, απά ο Ὕπα 
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δα, αμ κ... μαλι- . 

σαι... αν αἱ . ἡ 

! ἵα ολ... μμ κ άλμ, νι γ 

ο η αν . 

. ιῤ- . τν ὃν, μα. με) . . 

ον ο... 

τς Μ00Κ Ἡ, ΟΗΛΡ, ας 3: 61 ἆ 

ππουηε Τοπιαγυς ος Έπιατας ({ος ἴὲε ἵς εα]]οά Ἰνοεν παγς) υπάες 
πησ]ν δι νο ἑσππρίο, Απά εἶνο ἑταρίο Ροσίς απά Ῥἰπάαγ Ίανο 
εα]]οά Ὠοάσπα Τηοερτοίαα; ἴναξ αΠετνατὰς ᾗέ γα ππάες νο 
λιοϊοκείαης. Το ' Τνοερεοξίαν οπα]άτο ᾿ 19 (ποτοίοτο ρτοῦαῦ]γ 
Ένα 11ο ας νο “ατα οἳ Ὠούσπα”;, απἁ ἵπ ἀἰφπραϊελίπα (νο 
Ῥίΐπσες ΟἨεπνοπέ οσους {ο Ἰαυγο {11ο Πίο ἔἶνο ϱΟΓΩΙΛΟΝ οοπ{αβίοῦ 
Ἰοένσος νο Τηοκρτοίαἃ Ὠοάσπα, νο οαέ οἳ νο {ππους οταε]ς, 

απ αποϊἶνας Ὠοάσπα ἵπ Τ]νεκκα]γ τοζεττοὰ {ο ἵπ Ἡοππατ, 11, , Ἴδοι 
κ.ο Ὠία, οί 6. ανά Μ. 6εοφγ. ' Ὠοάοπα, 

Χαλκεῖον, Βίταῦ. 319. Ερή. Εγ. 3 "Της ρτονεχὺ, τὸ ἐν Δωδώνῃ 
Χαλκίον, Ίνα παιηεά ἴποπα ΕΙ. Τετ ἵναρ ἵπ (νο (επιρίο 4 
ὕχαχεν πτη Ἠανίηρ αὔογο {έ α ίδιο Ἰοἰάΐπρ α- Ότασοη βοουχµε, 
απ οδετῖης οἵ [νο ΟΟγοεγταθαὮ». Απά (νο βοοιχµο Ἠπά ντου 

Ένοπρα οἱ εἰναίη ννοεῖς, νε Ἰπησκ]ο-Όοπος ΠΗοά {ο Ἡ γη]]οῖι 
εεἰκίπᾳ ἶνο Όταχευ πγω οοπΕπακ]]γ, γν νεηονετ (νοΥ ννεγο βνγαγθά 

Ὑράνδρνον, (γεραιὰν δρῦν): ο. Ῥ]αί. λίογ, Ἴ96 τὰ βάσκανα 
: Ένα Ώατηο τείατα {ο νο ἴοςΥγ οἵ νο ἆσγεν ἵπ {νο οα]ς 

οἵ Ὠράσπα (Βίταῦ, νυν, 319 1). Ἠάι. Η. 66 “Το αίοςΥ ἰοιὰ 
Ὦγ Όνο ρεἰεκίθεκος νο ἀε]ίνες νο οτασίο αἱ Ὠοάσπα ἵψ 8 
{οσον :---Έννο Ὀ]αοὶς ἆογον ον απναγ {τοι Εργρίίαν Τ]οῦος, 
απά οπο οἵ ἔἶνεπι οππηο {ο Ἰάθγα, Εἶνο οεἶνας {ο ΈΊναπα : αἶνο φεε]οά 
προῦ αἩ οαἷς (Φηγόν), απά αἰθίπᾳ Ένετο ἵνδμαν {ο ερεα]ς νε 
α- Ἱππαα νοίος, απά (οἱά Ένοτα Ενας Όνετο παυδέ ὃς απ οταςὶο οἵ 

ἆσνο πε] ποπ {ο Ἰήῦγα Ὁπάο Όνο Ἰάθγαηπα ἴο οκ υ]αῖν αἩ 

αἶκο ἵψ Αη οταε]ο οί ους Της που αἲ 
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61 ἆ ΤΗΕ ΡΠΕΕΡΑΛΗΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 6οβΡΕι, 

Λωαὰ, βγουν. Ἐ, 819 
ἐπὶ γὰρ ὖλθες πρὺς Μολοσσὰ δάπεδα, 
τὴν αἰπύνωτόν τ ἀμφὶ Δωδώνην, ἵνα 
μαντεῖα θωκός τ) ἐστὶ Θεσπρωτοῦ Διός, 
τέρας τ' ἄπιστον, αἳ προσήγοροι δρύες. 

Βορὴ. Τγασλ. τ1ό8 

Ρας, Ρλακάν. 175 Ὦ ἐν τῷ τοῦ Διὸς τοῦ Δωδωναίου ἱερῷ δρυὺε λόγονε 
ἴφασαν μαντικοὺς πρώτονς γενέσθαι. Τ]νο πφο οἵ Όνο ἔννο πππησα ἵ 
εχρ]αϊποά Ὁγ εἶνο {κο λαί ἴἶνο φηγός 9 πο εἶνο παππο ου ας Όνο 
Ἰωΐα «νρας,” ΄α Ἰοςἲν, Ὀπξ οπο οἵ Εἶνο Τοατ ος Άνο Κῑπάν οἳ οα]ς 
(δρΏ) πιοποποά Ὦγ Τηεοριγακίυς, Πίη, Ρίαπ. Π. 8. ᾱ, αν 
Ὀοατίηρ α «που ΔΟΟΓΗ (φμεγοι αεκουία). 
ψάµµοις ἐρήμαις τετιµηµένον. Βελοὶ. (σπα, ΑΙ. λέγα τὸ ἐν 

΄Άμμωνι µαντάον, Ὁτ. 7. Ἑ. Μαγοτ (Νοιμ]αε Ορ. ἐν (επι, ΛΙ. 
Ργοϊπερείσωπι) κεαρρος τετηρηµένον, Ὑ]ηον ΤΠΑΥ Ίπδαπ εἴθνος 
ἐρπατάσᾶ,' ος “ἠποοκοᾶ, "ἱπερϊκοποά. Ην τετιµηµένον, νο 

τομ (πας οἵ αἲὶ νο Μ88., ψάμμοις πππσέ Ίνα ἔα]κον αν (νο ἀπίῖνο οἳ 
Ρίασο, α οοπαίγασίου νελ]οῖν {9 πδαα11γ Ἠπιεοὰ {ο ροσίτγ ος Ῥτορες 
παπα, “ἐν Ψάμμοις κο νεπάσπι γἰάσασ” (Ηεϊκοί), Τῆνε τοκδίης 
γετιµηµένον Άπᾶς 801πο καρροτί ἵη νο Ἱππραπφο οἱ Βίταῦ, 813 τὸ 
ἐν Άμμωνι σχεδόν τι ἐκλέλειπται χρηστήριον, πρότερον δὲ ἐτετίμητο. 
Τη οταεἷο Ὕνας αἰπαίσά η νο πιο ποτί]νοτ]γ οἳ Ένα άμα, πο 
οπ]]οά ΕΙ -Βἰγγαλν, ἵπ νο Τά γαι ἀθνοπι. Ἡ ἴς Ητεί πποπΏοποᾶ ὮΥ 
Ηετοδοξας (1. 46: Π. 14, 43, 55 Π. ας, 161 ἵν. 181), ν νο εουστᾶν 
Ένα εχροἀῆση επί Ὦγ 0απιῦγκες νελήσῖι ρετ]α]νοά ἵπ Ένα ἄενονε, 
απά νο επι Όάπεασο οἱ 0γοσεις {ο οοπρα]έ νο οταεῖο. ἩΤξ ας αἷκο 
τἰ(οὰ Ὁγ Ἰηκαπάος, Ὁγ Αἰοκαπάετ, Ἠκππίδαϊ, απᾶ Όνο γουηρος 
Οµίο.. Ἰπ πποᾶστη πιει α {ον Ἑπατοροαπα Ἠανο γἱαϊεοὰ Ἐλ-Βίνναῖι 
αἲ Όνο τἰας οἱ Ονοῖς Ἰένθο: Οἱ Έἶνοιο Έἶνο πποκί τοσοπέ απά πιοφε 
εποσθκα{α] να Ατηις Βνα ο, απέ]νος οἵἳ νο νους Έονν 

Αρλίπς (ο Ονασίε, 1890, νο ουπἑαίης νο Ἰνουξ αοεσοαπέ οἵ νο 
ἰπίο οἵ νο ταἰπεά επιρ]ο οἳ Απππποῦ. ΊΤ]νανο ἴ απ απρτανίπς 
οἵ νο ταῖποά ραΐο οἳ νο ἑαππρ]ο ἵπ Ἁἴαερ. ΤΛε Ῥακίπφ οἱ ελα 
Επρίγεε, ρ. κὶ; 68 αἶκο ΡΡ. 65, 668. 

ἆ ᾳ Κασταλίας πηγή. 19 καετοὰ {οαπίαία οἵ Ὠαἱρλή, ἴπ πηοὶι 
ο πο ων ομωιφμ -- 
Ονοπικοῖνος.. Οἵ. Ριπὰ. Αψέλ. ἵν. τό 

«µεµάντευμαι ὃ ἐπὶ Κασπαλίᾳ. . ου 
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61 ά 

-ᾱ 6 Κολοφβνον. 06 θίταῖ όρς Ἡ Κολοφὸν πόλις Ἰωνιὴ καὶ τὸ 

παλαιών. Το Ἠκ]ου ος Αἷοα, πο] Που Ὁγ Οοἱορ]οἨ Ἱπίο Εἶνο 
Άσροκα Όσα, ννας {ππους {ος νο οοἱάηοκα ο ἴὲ9 γγαίοτα. 
 ᾱ τὸν Κλάριον. Τ19 οταε]εν οἳ Αροϊϊο αἱ ΟἼατον, πεας Ο0]ο- 

ἃ λος, απά αὲ Ῥγέιο ος Ώεἱρηῖ απο πποπέἰοποά ἑοροίϊνοτ Ὦγ Ονίᾶ, 
του 
5 ελ Ῥε]ρ]ήσα οταν 

Ἐε Οατος οἳ Τεποᾶος Ῥαέατασαφπο τορία φοτν]ε. 
Ἱαρρίίος οεὲ ροπίίος; Ῥεχ πο αποά οετἰίααο Εαἴέαπο 

Ἐλίφυο, ραίοι.) 
Διδυμέα, Όπ εἶνο οταεῖο οἳ Αροϊϊο Ὠϊάγπισας ἵπ Ἠταπολ]ίάπο, 

απά Όνο οὔετίηρ» εεπέ {ο νο α]τίηο ὮΥ (πουφας απάἁ οἱ]νοτα, 966 
Βίταῦ. 1: Πάε 1. (6, ο:, 101: Ἡ, 159: ν. 46/1 τσ. 19. Τα 
Ἰαεέ Ῥακκαρο πατταίος εἶνο ρ]απάοτίης απά Ὀυτπίηα οί νο οταεῖα 
απᾶ (απρίο Ὦγ νο Ῥετείαπα, “Τῆο οοἵσπαπα γε οπέίτο απο 80 
οκ πα ἑοἳγ ἅπα, νο πια υ]ο πασάς 90 Ὑλαί απά ποὺ]ο, Εναε ὲ ἴ 
Ἱπεροκαυἱο ρετΊναρα (ο εοποοίνο ρτοπίοτ Ὀοσαίγ απά πιβ]οπέγ οἵ 
ταῖῃ ’ (ΟἸναπά]ας, αποῖοά Ὦγ Βαν πκον, Ἠάι. 1, τρΊ). 

το Λμϕιάρω. δίταῦ. 499 ΄Βοπιον]νετο Ίνοτο) (Ώδας Οτορας) «ἷς 
Όνο οπου ου]ευταοᾶ οτκεῖο οἵ Απιρημασασας, Ὑείνοτο, ας Βορλοείος 

αγ.’ (Ε7. 78ε), 
«Το Το κο 

εδ ορες {ο τεοείγο νο {αρίεΐνα 
Εαὶ ατα ᾱ, απά ἵπ Ἰφ (οαχ-νογκο οἰνατίοί Όοσπο. 

.. α Με 



διά ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 4Ο08ΡΕΙ, 

Ο Ριπὰ, Οἱ, τί. αι 
«Τῆνο ρτορ]νεί αεί οἵἳ γοτα, 

Ἓνοη επαίοἆ τοι Τηουοκ) αοσατκοᾶ Αα], 
ΓΗ εἰουᾶς απά ος απᾶ ασπποας Ὀτίρ]η 

Ώοννη, ἄοννη Ίνα καπὶς {ο θα] πἰρὶη ᾿ (Πευειὴ. 
Ἁει. κ. 4 Π.: Ἠάι. ν, 131; Οἶο, Ό Πήσίκαι, ἰ, {οἱ Ῥαπεκκα, 
α. 34. 5. 

τὸν ̓ Απόλλω. “Ῥετίναρς α πιατρίπαὶ ρἶους” (Υ]ρει): “Οπε οἳ 
Ρίαος; εἰνοα]ά οοπιο Ὀοίοχο χὺν Κλάριον ’ (Ηεἰπίοίνοα, 7. Β. Ἀαγοτ). 
Τήνο Βε]οἰλαφί ον ΟἸεππεπέ νέος: τοῦ ἐν Μιλήτῳ ᾽Απόλλωνον" 
οὗτος γὰρ ἀπὸ (τοῦ) τόπου Κολοφῶνος (Κολοφώνιος 7) ἐκαλεῖτο, ος 
βο6πης ἑλογείοτο {ο Ἠανο τοπ τὸν Κολοφώνιον. τί οος «69 ἆ 5, 
νεἼνογο (νο 41ης Ώαπηος οοσυσ ἵπ νο 84ης οτάστ, ου) νηνουε νο 

παπιθ ΑΡο]Ιο, ος ΦηγΜίηᾳ Ῥοένουν ᾽Αμϕιάρεως απ ̓Αμϕίλοχος, 
ἆ το Απιρημιοσΐνας, ϱοἩ οἳ Απιρημασαας, επί ας οπο οἵ νο 

2ος {ο Ττογ, απιὰ ον ης τοζυτη {π οοπαραἩΥ νι Ἀζορκυς {ουπᾶσά 
νο ἔονη οἱ λία]]ος ἵπ Οία, Το Έννο 8θ0σς αογνατᾶς {ουρ]ης 
. εἰπρῖο οοπα σέ ἵπ νεο] ολ ννοτο αἰαίπ, ΟΕ, Ῥασκαμ, {. 34. 4 
«Απαρηηιοείνας Ίνας αἱκο απ Αἰίατ αἱ ΑΑ]νοπα ἵπ νο Αοτοροϊία, απᾶ 
αἱ λ[αί]ου τω ΟΕ εἷα απ οταεῖο (νο πποδί Ἱταθναὶ οἵ Όνονο ἵπ πι 

πια’ 
τερατοσκόπους “οΜεπίογωνι ὑπέετργείεε, Οἴοστο (0 ΠὨέσίπαι, 

1. 3), ὙἼνετο νο ϱἴνου 4 Ίσαρ Ἠκε οἵ ρτοδἱρίου καρρονσᾶ {ο πενοα] 

Ένα νε] οἱ Όνο ροά.. Ὠσας, απ, απ (Βερί.) ἐγγαστρίμυθος καὶ 
ερατοσκόπος. 
634 1 ἀνιέρυς, Της τοκδίαρ τα Τ, 0Ἰεπιοπί, ἀνιέρον, Ἱπδαπς οἴελνας 

Ἰοὶά καετεοά,) εροκεην {π βατοµαπα, ος “ἀονοίο ᾿ Ὦγ α οπτκα, 8ου 
1. απά 8ο. Γεχ. 

8 2 ἀλενρομάντες. Ο. 419 ο Ἰ τὰ κριθοµαντεῖα καὶ ἄλενρομαν- 
τεῖα καὶ τοὺς ἐγγαστριμύθου. ᾖἸουσο, Αφίαορλ, 816, οποίο 
{τοτα Επκουίας (Οοππιεπί. ἐπ Ικαίαπι, χν) ἐγγαστρίμνθοί τε καὶ 
ἀλφιτομάντεις. 

8 3 ἐγγαστριμέθονς. Ἠευ, κ, Ίαν. αἰκ. 4! τ Βαπι, ακν, 

3ν Ἰ, ο. Οἵ. Ἠεεγεῖι, Ἐνστερνομαντίαι ἐγγαστριμύθοι Βορὶν 
ΕΥ. 6. Ῥϊαε, 1 Πε. πας, τη Ε “Τε 9 α]γ απά νετγ ανά ῑκὶν ο 
βαρροῬο ναί νο ροᾷ, Ἰλο εἶνε γεπἰτ]οφαἰδὲ αρἰτίς {οτππστ!γ εα]]θά. 
” Εαγγοίας,” πο  Ῥγνοπα,” επίετε Ἱπέο Εἶνο Ὀοδίον οἵ ενα ρτορλσία, 
απά πιδίος ργοςἱατηκίίοα, εππρ]ογίπς Ενεῖτ πασα(]ς απἁ νοίους ἵπ 
Όνα πα οἱ Γπταπεπία) 

β. 



ο τοι 

Ἱ Ῥουκ Ἡ. ΟΠΑΡ. 3 ο. - 
ο Ῥνρρηνῶν. 8ίταῦ. 813 “Τουρ Τ Ἰνανο καἱἆ 9ο πππεῖ αὔοπέ 
Άπιπσα, ἵ να {ο πιοπίίου Οναί ἀῑνίπαίου γνας Ἰχε]ά πποτο ἵπ 

ο Ἱσποας Ὦγ Όνο αποἰοπία, ουν ἀῑνίπκέίου ἵπ ρεποταὶ απά (νε 
τος οταοῖσα, Όυε πουν ρτοκὲ πορ]οσ οἱ ενοπι ρτονα{]α, εἶνο Βοπιατς ὑοίηᾳ 
ο καἰλκβοὰ νε ὴν ἐἶνο οφείου οί ἐἶνο Βἱ0γΙ, απά νο Ἐξγαφεα Ρτορλο- 
ο οἶσα ὉΥ επέταῖ]ς απά οπποπς, Ὁγ τας απιὰ εἶρης {τοπα Εἶνο ΑΚΥ. Έος 
ος Ελα τοβδοῦ αἱκο Εἶνο οταεἰο δὲ ΑπΙΠΙΟΠ Ίας Όθεῃ αἱπποκέ αὐαπάοποά.) 
. Ὃς νο νατίους πποᾶος οἱ ἀῑνίηκίίου ρτασἰκοά ἴπ Ἐἰτυτία, “νο 

Ῥατομέ απά πιοῖνος οἵ καρετσεἶοι ᾿ (Ατποῦ. ν. α6), 9ου Λία. 6. 

-- μι οὐ. Οἳ Ίπσαα, Ρλαγκαὶ. 1. 679 
. εΡ]ασαϊέ Τπφους ἆθ πποτο γεξυκίο 

! Λος γαίος) 
.ι υυααοκ αἱ δν Βώωωκοθα 
ἀῑγίπα ίσα, ἵς ἐοἷά Ὁγ (ἄσετο, Γε Οέσία. Π, 43, απὰ Ὁγ Ονἱᾶ, λίείαπν. 

ο αν. 6639. 
τος πεκνομαντάαι (σ, Τως. Πήερω, Ἱ. τό “Ταπέππιααο να]αἰε 

ο επτος, φαἱ το ηή φπἱάετα σπα κα υ]αέας γἱάείατ, αἱ, οοΓροζα οτεπιαία 

ο σπα κεἰτεπε, ἕαπποη ϱς- Ποτὶ αριά ἰπίοτο Ώηροτοηί, ϱπ9ο αἷηο 
. Φηραεῖνος που ΔαεΙ Ρουροσὲ 90ο Ιπἰοἰ]ορ]. ο ουν 

Ἀραταπιφ το φπαοτοῦαηε. ων. 
ος Ίπους απηίσας Αρρίας νεκρομαντεῖα {αεἱευαέ ; ἱπάο ἵπ γ]οἰπία ποβίτα 

ο Ὁπάε απίπιας επείίαπίων οκομγα ωπιόγα, αρεγίο ες ομίο 
Αἴῑαε Αολεγωπέίε, Γαἶκο «αποώόπε, πιογίκογωνν ἐπιαφίπει.) 

ας Πσα, ος, κ; Ἰωείαπ, Μεπέρριω κεω Νεογοπιαμίεία. 
Ὦ 1 σοφιστήρια... κυβεντήρια. Ότι νο τπδαπίηᾳ ο γοτυα] ποπ 

ἵπ -πήριον κος Ἰοῦοεῖς, γην. Ῥ. 13ο. Τ]ο εἴπιφο καὶ πλάνης 
ἀκράτου κωβεντήρια ἵς παπείηα ἵπ πιοφὲ οἵ νο Μ88. οἱ ΟἸσπιοπε, 
ο, Ῥ]ωε. Άγπιροε. ό1 Ἑ νῦν δὲ σχολὴν σοφιστοῦ γενοµένην, αἶθις 

δὲ κυβεντήριον. 
Ὁ 35 αἶγα. Τὴο Βε]οἰίακέ οἳ (Ἰοπιαπί αἶνου νο {ο]οπίης 

εκρἰαπα ίσα, “Όπσαπυς, κος οἵ Ῥοσασπί]νος, Ἰχείης αὐοαί {ο Ἰομὰ 
”. οὐἱοῦγ ἔγοπα Άγμος ο Μαοράοπία, εα1πο {ο Ὠεἱρὴί απά τοοοϊτεά 

αµ. οτασσ]ας ΑΏαννος ποη Αροϊιο: 
“Νουίο Οασαπας, Ῥοπάςς πο] τΥ ποτὰ, 
Απά κίονα ε ἵπ Ὁνν παπά. νεα Όνου Ἰνασί Ίο 

Άτμος, απά Ἠεί]ας {ος {ας ποιον {αι ᾱ, 

Βοεὶς Ἠακ]ίασπονν ερτίηρ., απά νετοκοςος 

κ] .Λ 



ου ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

Του ο ροπί. {οοδίηρ Ἀτα, ΈΊνατο ππακὲ ἶνοα ἀ νο 
Απά αἲὶ Ονγ τασο ἵπ οπν]οῦ Ἱνρρίποκα” 

8ο Οαταπυς ἐοοῖς οοαταρο {τοπα νο οταοἷα, απά Ἱανίηρ βΗοά ους 
α΄ οοἱσπΥ νε οσγίιαΐη Οτουκα, οπ1πο {ο Ἀποσδοπία απά [ουπᾶσα 
α οἴεγ απά τεῖρηοὰ ουετ νο Ἀποσδοπίαπα, απά εναπροά νο ππτης 

οἵ Εἶνο εἶεγ νε λεν να {οπποτ]γ οπ]]οά Ἐλοκκα {ο Άσραα, α Πατ νο 
πο», Βα ἴπ οἷά πιου Ἐοκκα ννας Ππ]ναυεοὰ Ὦγ Ῥμεγείαπα απά 
1άΐαπα, απά Ώνοβο Ὑε]νο 6911 Άετοπα {ο Ἐπτορο πι Μάπε, 
ΤἼνεκο ήηρς απο τε]αοά Ὦγ Ἐπαρλοτίου {π νο Ηεηία απᾶ νο 
/παελιω 

κόρακες. “1ο Ἡοσοίίκηπς Ὀοΐπς [ηνγαδεα Ὦγ νο Αοοζώνη 
οὐξαίηοά απ ογαε]ο οἩ {νο φπσείίοη οἵ ροΐπᾳ {ο πατ. Απᾶ Αροϊιο 
βαΐἆ {ο Έἶνοπα: “νου γο 896 Ἠν]ήέο οτοννΕ, ἔἶνοη τηα]κο πας.”  Απά 
οπος προπ Αα Εππο βοππο γουπᾳ Ίππο ἴπ αροτί ουτετοᾶ εοπιο τονς 
γε εν οἶνα]]ς, απιᾶ Ἰο Έἴνοπα Υγ. Το Ἡοοοίσης εαρροφοᾶ Οναὲ Ον 

για ννηαέ (]νο ογαε]ο πιοαπέ, απά νε γγοπέ {οτι ἕο ννας, απᾶ ννοτο 
ἀθείτογεά : ἩΊγοηος α]δο 61ης {]νο ρτονετὸ ἐς κόρακας, ποδαπίπᾳ ο 
ἀεκίτισίίοηῦ.”. Απάᾶ Ένας στον» Ίγετο οοπεἱἀετοὰ {ο ἵνα ρτορ]οίς 
(δολιοἰίακί ον. (Ἰεπιεπ). 
ει νο ανω νο 

Λίαξίπφ οἱ Εεἰιφίον, Ῥ. 413 “ Τι 9 ουγίαῖπ Οναί Εἶνε παγεετῖεν οἳ 
ὤτορορ Ύνοτο αυγνἰγα]ς Οἱ βΑναρο ουγοπιοπίσε, Ἰνδυπκο νο Ίκπουν 
Εναί νου Ιπο]ηδοά αροεῖῆο βαναρο τἷέος, απο ας {ἶνο παρ οἳ Ένα 
γλοπιδος {ο ππακο α η ηττίης ποῖφο, απιᾶ Εἶνο οπκίοτα οἵ πεααὶ 
ἀπ αυίπᾳ νε] ἀῑγε; απιά ένο αστοὰ ῥαΐλειε ἆ ασίίον, ἵπ πλαν, αν 
1υεἶαη απά Οἶπᾳ (2) αγ, πηγείο {αοίς ατο '“ἀαποσά ου.” Βαε νήη]ο 
ὤτοσος τοϊαἰποά ἔἶνονο τοἰίου Οἱ ανΑβοτΥ, ἴλνοτο νι κοπο ήπα 

ἐπυσηὲ αἱ Ἐλευαία νε] β]]οά παπάς Ἰΐκο Ῥ]αιος απά Ῥἰπάστν 

γη  ἨαρρΥ τοἰρίους απνο Οη νο γλοιλος 9ος 46 ἆ Ἰ. 

ἐξορχήσομαι. Ἰωπείαπ, Τε βαἰαίίοπε, 15 " Τη9 ϱΟπΠοΠ Ῥουρ]ο 
αγ Ενα ἔἼνοφο πο ρα) λαῖν Ε]νο πηγκοτίος ἆσποι ἔἶεπι οωέ (ἐξορ- 
χεῖσθαι).’ Ἰὰ. Ρίκο. 33 ἐξαγορεύοντα τοῖν θεοῖν τἀπόρρητα καὶ 

Ὁ ρ Αλκιβιάδην. ΊΤ]αο, Ἡὶ, 48 µηνύεαι . . . τὰ μυστήρια 
ἅμα ὡς ποιεῖται ἐν οἰκίαις ἐφ᾽ ὕβρε. ὧν καὶ τὺν ̓ Αλκιβιάδην ἔπῃη- 
τιῶντο, ΟΜ. Απάοσιᾶ, ΟΥ, ἵ. απ ᾽Αλκιβιάδην δὲ τὸν στρατηγὺν ἄπο- 

δείζω ἡμῖν τὰ µνστήρια ποιοῖντα ἐν οἰκίᾳ μεθ’ ἑτέρων. 
Ὦ 8 ἐγκνκλήσω. Τὴο ἐγκύκλημα, 1Π0χ6 οοΙΙπΟΠΙΥ ἐκκύκλημα, 

σας α πιπελ πο ος Ὑν]νοοίς Ὦγ πε]ο αν ἠπέοτίος βοεπο γας το]οά 

ες 



ΤΦ00Ις Ἡ. ΟΗΛΡ. 3 οαῦ 

... οἵ πποτο ρτοδαυ]γ ἑατποά οἳ α Ρρίτο, 

ο Ἠεπου νο γετῦ Ἰπχεπης {ο 6χροφο ραὐ]ε]γ. 8εο Πεγπιαίλεπα, 
ο Νο ακνῖ, “Α πονν Ίλοοςγ οἵ εἶνο ΕΚΙΥΚΙοπια,” ὮΥ Ο, Έχον. 
σος 9 39 ἱφομανία, ἴἶνο τονδίπᾳ οἵ Οοἆ, 1, πἀορέοά Ὁγ Οαἱκζοτᾶ, ἰε 

ος 8. Ραπ 0Η ἱερομηνία, {λε λοἰψ ΠΙΟΟΛ. 
ος ακρεανοµέας. Ῥατί ο Όνο Ποκ]ι οἱ απἰπηα]ς οὔετοά ἵπ αοτῖβος 

πας τα οἩ (ἶνο αἰίατ οί (νο ροὰ, απιᾶ νο τον ἀῑκτιυαεοά Ὁγ 
Ένα Ῥεϊονέ απποηᾳ ἐἶνο οἴετετα, Τη οΕΓΕΙΠΟΠΥ γγα8 οα]]οί κρεα- 
νοµία, Ο. Ἰαείαα, Βγοπιείλ, δεω “αμσας, 3, ὅ, 6, Ἰ, ὙἼνοτο Ῥτοππς- 
Ένους ππάεγκους α πιοε]ς ία] {ος Ἱνανίπᾳ Κορ νο θεοί Ῥατίς {ας 
Ἠπικοϊ{ απά μίνεα νο Όοηος {ο Ζεις, ποοοτάἶπᾳ {ο νο βέοτΥ ἵπ 
Ἠοκίοᾶ, Τλεοφ. 6348-57. Ἑρίρίναπίας, Ουπίτα Ἠαεγον. 1. Ώο Βία 
10 Διονύσιοί τε ἕτεροι, οἱ τοὺς Κουρῆτας καὶ τὴν κρεωνοµίαν (ἱ0) 
μνοῦντες. 

6 4 Εἶαν ἐκείην. Τὴο Βαοοϊναπίος) ϱΓΥ εὐοῖ (εἶα) ἵ εἰταηρε]γ 
ουπποσίοά νεεῖι Ένα, εἶνο Ετεί ποτακη. 

ἅ ιτ ὄφι. ΤὴῬ Ώαππο ρἴνου Ὦγ Λάαπι {ο “ἶνο πποί]οχ οἳ αἲϊ 

Ἠνίας" (ὅεα. Η1, ο) νας ΤΠ, “ Η{ε,’ Βερί, Ἐὔα, αρ. Πετα, νε]λο]ν 
δα Οειπεπὲ 86ος {ο Ίνανο ουπ{αφοά υην α (οία]]γ ἀῑΠερεπί ννοτὰ 

πψες, ' νίρετ. επιεπ(ς εχρ]απαίοη 18 τερεαίοὰ Ὦγ Ερϊρλαπίαν, 

ίνα Ἠαεγεν. Η. Ώε Είάε 1ο τοὺς ὄφεις ἀνεστεμμένοι, εὐάζοντες 
ος τὸ οὖὰ ἐκείνην τὴν Ἐὔαν ἔτι τὴν διὰ τοῦ ὄφεως ἀπατηθεῖσαν 

Ἶ ἐπικαλούμενοι, ἡ διὰ τῆς δασείας φωνῆς τὸν ὄφι ἀπὺ τῆς Ἑβραίδος 
ι εἰς ἑαυτῶν πλάνην κικλήσκοντες. Εδὖα γὰρ κατὰ τὴν ψιλὴν ἀπόδοσιν 

τὴν γνναῖκα, κατὰ δὲ τὴν δασεῖαν εὐία τὸν ὄφω παῖδε Ἔβραιων 

Δηώ απᾶ Κόρη, Ἰ.ο. Οετους απᾶ Ῥτοφοτρίπα, Ὑκ]νουϱ 8ΕΟΣΥ ἵνα 
ομ]ογαίοά ἵπ εἶνο πυγκέοτίος αἱ Εἰεικία, 

4 3 Ἐλασὶς δᾳδουχε. Ο{. Ἰοῦοε, Αφίαορλ. 681. 
ἆ α ὄργα. Ῥτουαυὶγ ἀοτίνοά {τοιι ἐἶνο 8.1ηο του Δ8 ἔργον απὰ 

ὄργανον, Ἠωνοσίοτᾶ, Ν. ΡΛΗΥΛ. Ρ. 14 Τί ἵξ (ὅργια) γνας οπος 
υφοῦ ἵπ ΑΕΐοα ἵ9 ρτονεὰ ἸὈνογοπά φποφίοῦ Ὁγ ές ἀοτίγαίίνου ὀργεών 
απά ὁἁργιάζω. Τ]ο Ἰαέίοι ατα 9 ρουὰ οἰκκκίοκὶ Αείο, οοσαττίης 

τοροκίσά1γ ἵπ Ῥ]αΐο, απά Ένα {οσπνος {γοπα Ἰοουπαίης αἰ{κε]νοά {ο απ 
οὔβείαὶ ροκ εἶσα Ύνας τοαἰηοά {π Όναί οοπποκίοα Η11 Ίοπς τος 
πε καρεγνοὐσά {ος ο παςΥ ράτροφος ὉΥ ἱερεύν. ... Βαί ὄργια [έφο]{ 
πας ππουαρτοικ πρ]γ ἁἰκίγαπελήκοὰ, απᾶ, Όπὲ {ος Τοπίο Τταροᾶγ 

απά (νο (Ἴνοτας οἱ Οοπησάγ, πνου]ά Ίανο ἀἰκαρρομτοά αοροί]νοτ: 
ϱο απεἰάπομεὶγ 4ο ΑΕίο ντος εαυφζαίο μυστήρια ΟΚ τελεταί {ος 

.” 

1: 



6ᾳ 4 ΤΗΕ ΕΠΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 408ΡΕΙ, 

νο οἰάστ πνοτᾶ. ΟΙ. Ιουοσῖς, Αφίαορλ. 396 "Ἠου γοσαυα]απι ὅργια 
ρείπναπα Γπνοπίέας ἵπ Ἠγπιπο Ἠσπι, ἵπ Ο05, 173 

ὄργια δ αὐτὴ ἐγὼν ὑποθήσομαι 
μυστήρια. Ἠίύω, {ο οσα µνέω, µύστης, μυστήρια, Όπ νο 

πάο αρρ]ιεπείοη οἵ Όνο ποτά οἵ, Ἰουοοῖς, Αρίαορλ. 8φ "Νοφυς 
πΏσυκείοτο ἐτπηίποἙ Ίνα ὓθξ πας ποπ πΌτη ὄργια, τελεταί, μυστήρια, 
απ{θαφ βαετα Πωβίτα]ία, ἀερα]κοτία, Ρατεπία]να απο ππαρίεα ο0πι- 
Ρτελνοπἑαπέατ., Οπ ἐς Εἰσπείπίααι ταγσλοτίου 9ου Ῥεολίας, Θψ. λήψέβ. 

Ρ. Ἰ8ό Π. 
6 τῆς ὀργῆς. Φα9ὲ, Μ. Οολογε. 1] τοῦ γὰρ Ὀρφέως 

Μῆνιν ἄειδε, θεά, Δημήτερος ἀγλαοκάρπου 
ἐν ἀρχῆ τῇε ποιήσεως εἰρηκότον, αὐτὸν 

Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληϊάδεω ᾿Αχιλῆσς 
γέγραφεν. ΟΕ. 1οῦοεῖς, Αφίαορλ. 691: Ἠεππαπα, Οηρλίοα «78, δει. 

4 Ἰ Αροβοά, Ἱ, 4. 4. 3 εὗρε δὲ Ὀρφεὺς καὶ τὰ Διονύσου μυστήρια, 
4 ϱ µυθάρια 19 νο τοκά(ηᾳ οἵ αἲὶ λί88. οἱ Ἐωκουίας, οχουρὲ ἐἰναε 

{π Α 4 βοοοπᾶ Ἰναπά Ίνας εἰνκηροά ἆ Ἰπίο ή, ποπκίπρ µυθήρια, νο 
τἰρὰ τοκάίηᾳ ἵπ 0Ἰσπεηί, απά "νο ου) {οστα Οῑναί σα ἴνο πεβοττοὰ 

ἑο Όλο γοτὺ θηρεύω΄ (Ποίκεί). Βελοϊίου {η Α: Ὅτι μυστήρια εἴνε ἀπὸ 
τοῦ μύθος µυθάρια, ἢ ἀπὸ τοῦ θηράω καὶ μῶᾳ, τοὺς ἀνοήτους ἀνθρώπων, 

εἴρηνται. 
ἀντιστοιχούντων. Τ]ε πηνίο ϱ0ΏΦοΏ ΑΠ {9 ννλήο] ατο {οστηθᾶ Ὦγ 

ἀῑΠετενί οτβαῦς οἱ αροοσῖ απο ομ]]οᾷ σύστοιχα, 88 κ τί νους 
π]ηοξ απο ἀἰκεπρι]α]γοά αοοοτάἴης {ο Ὀτεαλίηᾳα, 5 κ β ϕ απο 

οπ]]οά ἀντίστουχα. 8εο Ἰ. απά ὃς. Ἱεα. σύστοιχο ΟΕ. Ανον. 
Πείρποε. 6οι Ὦ Ἡ μὲν φιάλη, φησί, κατ᾿ ἀντιστοιχίαν ἐστὶ πιάλη, ἡ 
τὸ πιεῖν ἅλις ἔχουσα. 

ἆ τι ἀτὰρ δή. ΟΕ, Οσα, ΑΙ. Ργοίν, αἵ. 
Θρᾳκῶν. Ἐασῖι παίίου ἵ9 Ίνετο ἀθεετῖοά Ὦγ ἴὲ5 ποοτῖοας (αα]ε, 

6882 Ὠατάσπις νο 8ου ο Ζευς, απά παγαηεαὶ αποσκίος οἳ 
νο Ττο]αης απᾶ Ἠσπιπηα, «βππο γοπα Βαπποίητασο ο ππουπέ Ἰδα, 
ἑνλοτο Ίνα να Πέ α ἑσπερ]ο {ο Εἶνο Ἀζοί]νοτ οἵ εἶνο μοᾶς, απᾶ οσα] 1α]νοά 
οτμἰακέ]ο τίέοα απ παγκέοτίθα, νελ]οὶν οοπ πιο Οπτουρλοσέ Ῥμτγεία 
{ο νο Ῥτοφοπί Όππο ’ (Γ{ουγ», Ἠα]. 1. 61). . Πο, Π. κκ. αν 
Βιταυ, τῇ. 341. ΕΥ. 6ο; Ῥπεί]ες, ΟΥ. λίΨΙΛ, Ρ. 8ρΊ. 

3 3 Ἐκίου, αἱλο παπηοά Ἰπαίου, Ὀτονε οἳ Ὠατάσπαα, οι 
Ῥνεί]ας, ρ. 8ρ6. 

α 5 Μίδας. ΟΜ λίαςρ. 1. 43ο. Ἁίάκς (ν. Ῥνείίαι, Ον, ΜΨΙ, 
Ρρ. 641-5) ἵν «αἱά {ο Ἠατο Ὀτουρ]ι νο πιγνέετίος {τοι Τηχασο Ἱπίο 
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πονος λουκ π. ΟΠΑΡ. 3 οσα 

Ῥλωγεία, απά {ο Ίαν Ὀυὴὲ ἐν Ετεέ ἠαπιρὶο ἐο ΟΥὑοῖο Ία Ῥεκείπια». 

θα Ες τἶνετ (Βαπρατίας) αγο νο απεἰοπέ ἀπιο]]ίηρο οἳ Μ]άας, 
απά εἰ οαε]ίος οἱ Οοτάΐας απά 8οπιο οἴἵνοτα, νέο] τοαῖπ ηο 
ποκίμος οἵ εἶείος, Ὀαέ απο Πε]ο Ίαγπες Όναν οστά σαχ νίαρες 

(δίταὺ, 67, 568). 
ο 8 6 ὁ Κύπριος. Οἵπγτας, Κίπα οί Όγρεας, Ρεῖοςί οἱ νο Ῥαρϊήαα 
εσας, Ῥίπά. ΡγίΔ. Η. 26 

Κελαδέοντι μὲν ἀμφὶ Κωύραν πολλάκις 

Φᾶμαι Κνπκρίων, τὸν ὁ χρυσοχαῖτα προφρόνως 
ἐφίλασ᾽ ᾽Απόλλων, 

ἱερέα κτίλον ᾿Αϕροδίτας. 
ος Ονίὰ, Μείαπι, κ. 198. 

το Τασίεας (Εως. Η. 4) Εἴνου απ ποοοπέ οἳ Έἶνο ἑσππρ]ο, 189 09616- 
πποπίσα, απά νο ἵππαρο οἳ νο ο άθκα, ἵπ ουπποχίου ννζεῖι εἶνο νἱεῖέ 

οἳ Τΐέπε, Ἰωείῖαν, Ώε δήγ. Ίλκα, ϱ “ἵ αἶκο Ἱγεπί πρ {τοι Ἐγυίας, 
. ἆσγε Ίουγηογ (ο Ἱάσαπας, Ἱνανίως Ἰεατηοά ναί νογο να (]νοτο 
απ απεῖοπέ (επιρ]ο οί Αρλτοάΐξα, νε] Οἵπγτας {ουπάρά, απά 
καν Όνο ἑσπιρία, απᾶ ἴξ ννας γοτγ οἱά. 

Ὁ κ Μελάμποδα. ἸΜεϊαππρις, ΟΕ Ἠοπι, 0. χν. 110-434: Πὰι. 
ο κ. 3 Π. «9 (Ίνετο Ίνα ἶ9 φαἱὰ (ο Ἠανο Ὀτουρ]νέ Εἶνο Ρ]ια]]]ο τἷέος 
απᾶ ποτκλήρ οἳ Ἡποσίνας {τοι Ἐργρθ): Ῥτεί]ετ (Ρ. 601) 2αὖς Οναε 
μὲ Άτμος, Μεϊαππρας ἵνας Ἰγε]ά {ο ὃο ο Πτοί Ῥτίοκέ οἳ Ὠϊοπγεας, 
απά νο {ουπᾶςας οἵ νο ροσα]ἷαχ οετεπηοπ]θς οἱ ἐἶνο {εεἡναὶ απἁ οἱ 

. ακρίαίσα, ἵπ νεο ΤπΑΙΥ οἴναη σος Ὕνοτο πηκάο ἵπ α {τετ παοα, απ] 
οαξ οἳ Όνεπι ατοφο (νο Ίατηποσϐ πηγκοτίος, απ ἱπιίαίίοι οἳ Όνο 

Ἐλοπαϊπίαα, ουἳυ Οικ νο πογκέίο αγπαοἱίαπα Ἰνπά Ίνοτο ακαπηδά 
.. ΤΕ Ιπάροκπί οἰνατασία Οἵ Ῥασφαν. Ἡ, 36 τελετὴν Λερναίᾳ 
ἄγουσιν ἐνταῖθα Δήμητρι. 

Ὁ 4 κένθοις ὑμνούμενον. Τὴδ βοττονν! οἳ Ὠοπησίοτ {ος νο Ίσα 
οἳ Ίνας ἁκαρ]ίαος {οσα (νο ολα καυ]οσί οἵ νο Ἡοιπετίο Έγπια 
(ο Όοα, Ο, 6 ἆ 4, 66 5 4. Εωίρ, Πε. 1οι 4. Ἰουσεῖς, 

ΑΦίαορλ. 591 
Δήμητρός τε πλάνην καὶ Φερσεφόνης µέγα πένθος. 

«Τῆνο οἷά αὈοτίρίπα) Γησςς Ἠννά ποτ ρροά {τοι πιο Γπαπησιποσ]αϊ 
Αα. οσταΐη ππονογ-ροδάσκα, ΜΑ ος Απαππα, νο Ὀ]αεὶς οα σε, νε]νοἷν 

ὑπαν (οτι νεθνουί ορααἱηᾳ, απά πουσίενοι αἲὶ Πνίης Οήαρε) 

(Μαρ. ἱ. 443 4). 
64 Αϕρογοήε. Οἵ, Βίοα, Βωσοί, αντί. 

Ἕσπερε, τᾶς ἑρατᾶς χρύσεον φάος ᾿Αϕρογενείας. 
5; 



οσς ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ 6Ο0ΒΡΕΙ, 

Κντρογοής. Ἠΐου, αν. 1 

Άμερε κ ερογίνας λλνσ  ο- 
Βου ορἰνοία οοουτ ἵπ Ἠεκίοὰ, Τλεοφ. 196, 199, απά νο Ἱοπρον. 
απο νφω 1αν 

Κύπρφ. 
ϱ 6 Φιλομηδία. Ο{. Ἠαλοᾶ, Τλκοφ. 113-200, ντο νο πλκ]ο 
{0ΓΥ ἵφ πασταοὰ. ΟἸσιπεπί τείαετη οεροσοἰα]]γ ἐο Όνο πο 

'ἠδὲ φιλομμηδέα ὅτι µηδέων ἐξεφαάνθη 
νε] ο] ἴ9, Ἰνογγεγες, ρτοῦαῦ]γ οοσταρί. 8ου (νο ποῖς οἩ νο ρακκαρο 
η Οαἱκίοτᾶ, Ῥοε. ΔΙ, ον. Ο, Ῥπεί]ες, ΟΥ, ΜίγΙΛ,. ρ. 46ο, π. 4. 

ο 8 Οἶεπ. Πεοοφῃ. κ. 29. 

ἆ ! Διὸς πρὺς μητέρα. ΟΕ. 6: ἆ 6, Αεποῦ. ο. Θεπίεε, ν. ο. Έθνους 
νο πποῖ]νετ οἱ 7ος, απά Ὠοπισίοτ Ἰ]ς αἰσίος, ατο οΏἵσν οοπ{ακοᾶ πι ἶνο 
Ἱεροπάς. “Νος {9 ες ἀμβου]έ ο οκρ]αΐπ; {ος ο μοάάσκκος Ίνοτο 
βαρροθοά {ο αγπιρο]ίκο λίοί]νος Εατί]ι  (Ραἱογ, Ἐας, Ηεῖ, α39χ). (, 
Ατποῦ. τ. 21, ἨΊνετο Ὠομισίοτ ἵ9 οα]]οά Ἠχίππο, ΑΡ. Εῑ, Απ. Η. 86ο 

ἑπτάκι δὲ Βριμὼ κουροτρόφον ἀγκαλέσασα, 
Βριμὼ νυκτιπύλον, χθονίην, ἐνέροισω ἄνασσαν. 

14, χ21ο 
Βριμὼ κικλήσκων Ἑκάτην ἐπαρωγὺν ἀέθλων, 

Ἐτίπιο ἵς ἀετίνεᾶ {χοπι α του ποδαυίηρ (ο  αποτῖ νι ον απρος.’ 
ἆ 6 ἱκετηρίαι Δώς, Ἠσαι, Ἠγπιν (ο Ίλεπι, 314-331. Ίσας οτε 

Ίτία, απά αΠοτνατάς αἲὶ νο οἴ]νας κος, {ο οπίτοαε Ὠαπποίας (ο 
τείατΏ {ο Οἰγππρας, η λο]ι αἶνο τεζακοά {ο ἆο ππ]οια Ῥογκερίοπο 
νετ τεβίοτοὰ {ο Ίνα, λα αίοτγ 9 (οἱά αἱ Ίατμο Ὦγ Αππουμα, ν. 

ο, 41. 
ἆ Ἰ πόµα χολῆς, Τὴνο ΄ ἀτίπ]ς οἵ ραϊ] ᾿ αΡρεατε {ο νο οποίας 

ἀἰΠετεαὲ ἔτοπα νο ἀταυ]έ οἵ πῖηο πηἰχοά γεν αροῖὲ (κυκεών) 
ον ωμ ο μυπνμμωμα 
Ἠοπα, γην (ο Ίλεν, 498. 

καρδιουλκίαι, Ἰουεοῖς, ΑΡίαορλ., 687 ’ Πωρωώ 
καρδιουλκία ἱπτετρτείαπέας ουγάία επεπίο, φποὰ αρίατα ομφοῖ, αἱ 
Ταρτεί πεκ παττατοίατ; Ἰχαῖο οσο που γἰάσο φαί οοπνοπί, οᾳ, 
Ἰωείαπ, Τε Βαογί/. 13 Ὁ δὲ ἱερεὺς αὐτὸς ἕστηκεν ἡμαγμένος, καὶ ὥσπερ 
ὁ Κύκλωψ ἐκεῖνος ἀνατέμνων καὶ τὰ ἔγκατα ἐξαίρων καὶ καρδιονλκῶν, 
καὶ τὸ αἷμα τῷ βωμῷ περιχέων. Ο Όχο ππατάετ οἱ Ζαρτεις βοο όσα. 
640 2 ἐκ περιονσίας Ῥ]αἱ, Τλεαεί, 164 Ὦ ἐκ περιουσίας ἀλλήλων 

ἀποπειρώμενοι, ΄αραττίηᾳ {οτ πποτο αππιβοιιουί,) ος, αἱ ζονείί, "ους 

οἵ νο εαρετῦ αγ οἵ Ονεῖς να.” 
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.-- ο 1800 Π. ΟΠΑΡ. 3 θ4α 

ο 5 4 Το ρακενογᾶς Ίνετο ἴνεη Ἱνετο υφοῦ ἵπ ἶνο Ρητγείαη τος, 
ο Όθνας νναοννοτάς αφοά ἵπ νο Εἰειεἰπίαν πιγκθετίον ατο ρἶνεν 
Ἠείονι 66 ἆ, 

Ότο 8 4 ἐκερνόφορησα, Ο. Αλνοϱ, 619 Ἐ Μανιώδεις εἰσὶν ὀρχήσεις 
-'Ερνοφόρος καὶ µόγγας καὶ θερµαστρίε. Τη Ονίς “{ταπεῖο ἆαπου ) εἶνο 

' Ῥοτίοτισς οαττ]οᾶ 4 κέρνος, "α ἴαγφο οαγίλεν ἀῑκλι, νεῖεῖι ννε]ῖ ος 
ο Ἱοϊίονα ἵπ νο Ὀοξέοτα, ἵπ νελοῖν γατίους Εγαέ νετο οὔετεά ἵπ 
ο νο εἶίαν οἵ νο Οοτγαπίος, λος, Αγολαεοί, ἆ. Κωπαί. ὃ 409) 

το. απά 8ο, Γεα.). 
| Ὦ 4 δρίκων γενόμενος. Ονίὰ, λίείαπε. νὶ. τση 

αι «Λιτοις πὲ Ώαπαση, Αφορίάα Ἰηφοτίέ {ρηία, 
ο λίπειιογΏεῦ Ῥαδίος, νασίας Ποοῖόα 8ετρεηα. 
α .. ἀῤὑ ο λω, Αλίνρὰ. φίς. 

αν ὃς ὃν ἐλεγχθάς. Ἑγ αθευπιῖπᾳ ἐἶνο {οτι οἳ α βετροπέ Ζευς 
ι πας ἀθίοείοά ἵπ Ἠ]9 ἔταο εἰνατασίετ ας “έἶνο ἁταρομ, ἐἶνο οἷά εετροπέ, 
ο μον ἵς Εἶνο Ὠσνί] απιά Βαΐαα ᾿ (Άροο, ας. 1). 1 απι Ιπάσυίοὰ {ος 
ο ία ακρ]αμαίίου (ο Ὀτ. 7. Β. Μαγος, νο ροΐπές ουξ Εἶναξ ΟΙοπιοπέ 
ο ἲα Όσοι εροαἰέπᾳ ἵπ νο ρτουθάΐπᾳ οοπίοχέ οἱ «νο γ]εκοά 

το περε]ο πιοπκίες,) νο φαπηο “οάποςς π]ιο οί οἷά Ὀτουρ]λέ Ἐνο απά 
ο που Ὀπίπρη Εἶνο τοσί οἵ πι] πᾶ {ο ἀθαι” (ρ. 7). Της ἵ5 οὐµ- 

Ἁτιισᾶ Ὦγ Εἶνο τοίοχοπου {ο Ἐνο ἵπ 63 ο ᾖ. 
ο Σαβαζων. Τηαί φοτρεπίς ρ]αγεά α ῥτοπιϊπεπέ ρατέ ἵη νο 
Βαϊακίαυ πιγκοτίσς, απιά ναί ἵπ νο Εἶπιο οἳ Ποπποφίλοπος ἵέ Ἠαά 
Ἡοσυππο ἀἱαρτασείαὶ {ο Ὦο ουπποσεοᾶ γη ζεῖν ἴνοτα, νο Ίοατη {ποια 
ήν ἀθιοτίρίου οἵ Αοπολίπος ἵπ Ἰής γουι (0 ὌὌγοπα, 3413) 49 
Σρηπερίηα νο καστοά εΏαοας, απά Ἰθήπα Όνοπι πρ αὔογνο Ἠΐ9 Ἠεαᾶ, 
παπά αἸνουέίη “νου Βαδος, απά ἀαποίηρ “Ἠγον Αέῑος” “Λάος 
Ἠγω” α Αεκορι, 4ο. 815: Γερ. 9: Ἱπείαν. 3839: Οἶςο, Ώα 

1εᾳ. Ἡ, 15. 
| Ὁ / ὁ διὰ κόλπου θεός. “Τη νο πογκοτῖος οἱ Βαὐακίας α ποἰάση 
! ρετρεπί αν αγπινοὶ οἵ Ώνο ροὰ γαρ ἄταννη Ἰπίο νο Όοβοπι οἵ Όνο 
| πμ πιοά Οπουρ]ιν νο εἰοίναας, απ απεἰεπί τἰίο οἵ πἀορίίου ος οἵ 

α πουν σοι εωκίέοπαςΥ αἴπουᾳ οι Οτοείκ απά ο]νες παίίους,” 
Ῥηεί]ες, ΟΥ. λΜΨίΛ, ρ. Ίου; Ατποῦ. ν. 21. 

Ὁ 6 παῖδα ταυρόµορφον, Τὴΐ9 ννας Ώήουγκας κατπαπιοᾶ Ζαρτεαα, 
ας Εως, Βασ, φ19 

καὶ ταῦρος ἡμῖν πρόσθεν ἡγεῖσθαι δοκεῖς, 

καὶ σφ κέρατε κρατὶ προσπεφυκέναι, 
ἀλλ᾽ ᾗ ποτ ᾖσθα θήρ; τεταύρωσαι γὰρ οὔν. 
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14, τοι} ὦ 

φάνηθι ταῦρος ἢ πολύκρανος ἴδεῖν 
δράκων. 

Βεκίάος (νομος ράσο. Ῥτοιίος, ΟΥ. λίγίΔ. Ῥ. Ίτη τοίατα {ο Ῥ]α. 
Τε Πε, εἰ Οκίν, 3164 Ἐ, απά Αποπ. Η. 48 Ἐ, χὶ. ]ό Α; Βορί, 
ΕΥ. 874 ὃ βούκερως Ἴακχοι; Ἠοε. 06. Η. το. 99 "αατοῦ ουσ 
4δοσγαπι” 

Ὁ 7 (αδνλλικός). Τ]νο Μ88. τονᾶ εἰδωλικός, οἳ ναι νο καὶ 
πηδαπίηᾳ “ἰάο]αίτους” ἴ9 πο α Τοτγ εα[(αδ]ο ορἰε]οξ {ος ποιητής, 
Ι Ονεγείοτο γεπευτοά {ο κα έπίο «ἰδνλλικός, πιοκηῖηᾳ “ᾱ- ποσο 
ρου... αἱκί, Ρουί. Μπ, ΟΥ. Ρ. 6 Εἰδύλλιον λέγεται τὺ μικρὸν ποίηµα, 
Τ]νο Ῥαβκαρο ἶ9 αποῖοᾶ Ὁγ Ατποῦ, 44ο. 6επίεε, ν. ατ “Αποζοσαι 
αφαἶς ἀοκίδσταλδε τε, ἔαπι Πάπα οκ υίπαας αἰαπι ποσπφας 
φεπατίστα, Ύπσπι απ αἶέας οπη(ξ, ἀἱοσης : 

ϱ Έκαγας ἄτασοπετα πεπαῖέ οἳ ἕπαταπι ἄτασο,) 

Ὀκ. ᾖ. Β. Ἀίαγος ἁσαδές νε]νοῖνας νο Ἰαπαῦίο Ἰπου νήοῖι {οἼουι 
οοσ]ά ἵνα ἀθιοτίυοά ας ἰαγ[ίςο, απά αάάς: “Τῆο ποτὰ εἰδωλικός 
οὔσασε ἵπ ἶνο Βε]νο]ία {ο Ῥ]αέο”ς Θογφίαε, Ρ. 338, Ἠνετο ο ἀἰαίπο- 
εἶσα {9 πιαᾶο Ὀεένεεν τεχνική Απᾶ «ἰδωλικὴ ῥητορική. Τϊνο Ἰαίίος 
{ Ἰἀεπεῖβοᾶ νι Ῥ]αίο)ς κολακεία, ε]]ο]ι ἴ καἷά {ο ο «ἴδωλον 
πολιτικῆς µορίον (ΔΒολοί. αἆ Οοτᾳ. 60). Το ψοτά αἴκο οὔσασε ἵπ 
44: Ὁ. Τί ἴε Ἰαᾶ κοῖ ἴπίο πα ἑο αχρτονα α οτί οἵ αρατίους απ- 
βεῖαὶ οοπιροείοα, ΟἸσποπί παρ] πφο ἴξ Ίνετο {ος α Ρουαμίος.’ 
1 Ἰαγε αἀορίσά Ον πιδαπίηρ ἵω πιγ σαπεα μου. 

οἱ Τοὐὓοεῖς, 4φίαορλ. 688 ἱτοκία νο γετκο ας Ἱορο]οκα]γ οοτταρέ, 
Γἱπὰάσς{ τον ᾶς τὸ κεντρίον (έε εἰἰπφ) ἵπ Οἶσα. ΑΙ. 

ϱ 3 κάλων. Τὴ9 τοκάἶπᾳ ἵς Ίντο Υοτγ ἀοιυεία]. Ὑΐρος καρπονία 
ενα {ος Όνο ουτταρί τεκάἶπᾳ ἐπιτελῶν α οοστεσίσοη Ὑναδ πηπάο ἵπ 
Όνο πιατρίη (-καλῶν), πιά Οιαί Ον αθεγννατάς γγας Ὀτουρ] ἴπίο 
νο {οχι 

ϱ 4 τὺν κάλαθον. Όπ Όνο {οτι ἆαγ οἳ νο Εἰοιεϊηία ἴνατο 
νναδ α ρτουρκκίοη οα]]θὰ κάλαθος κάθοδος, τι γε οἷν 4 οκ κοῖ (: ὙἼροα 
Οµ1εἱ εαροῖ]οκ,᾽ Ὑετρ. Θεονφ. Ἱ. τ6ϱ) οοπἑαἰπίηᾳ Ροπιορταηκέος πιά 
ΡΟΡΡΥ φοοᾶς γγαν οαττ]οὰ οἩ 4 ΡΟ, απά αἰοπάσά Ὁγ ποπιοῃ. 

ΟΕ πιαςὴ, Ἠφνιπ. αἲἆ 0. 1 

Τω καλάθω κατιόντος ἐπιφθέγξασθε, γυναῖκες, 
'Δάματερ, µέγα χαῖρε πολντρόφε πουλυµέδιμνε.) 
τὸν κάλαθον κατιόντα χαμαὶ θασεῖσθε, βέβαλοι, 

99 

) 



| 

᾿ ι 

ν 
Ί 

Ἵ 
. 

| 

μμ κ...» 

---- ΡΟΟΚ Ἡ. ΟΗΑΡ. 3 θ4ς 

ο Τυᾶ, 11ο 
υ Χώς αἱ τὸν κάλαθον λευκότριχες ἵπποι ἄγοντι 

τέσσαρας, κ.τ.λ. 
ο λα τερο οἳ Ῥτομτρίπο ἰ9 ο φυὐῤοσί οἱ ἐο Ἡαπιοσίο Ηγτωπ {ο 
Έτος, οἵ φογεταὶ Υοςγ Ὀτίοί αἰ]ηκίους ἵπ Ρἰπάας, απά ἵπ Βαοςμγ- 

αἩ Πάσα (11. 4, ν. 69). Το κίοτγ ἵ9 ἐοἱά αἲ Ἰεπαν Ὦγ Αροϊιοάστας, 
ΜΩΜίοιὰ, 1. 6, απιὰ πιοκὲ ρτασο(α]]γ Ὁγ Ονίά, Εααι. ἵν. 411-618. 

6 6 τὺ χάσµα τῆς γῆς. Ποια. Πγπιπ. αἆ ΟΕ. 16 

ν 6 6 τὰς ὃς. Οἵ. 66 Ὁ συβώτης δὲ ὁ Εὐβουλεύς, Ονίᾶ, Εαιι, ἵν. 

465 
“Εοτεϊίαν Π]α ἀῑσι οττοτῖς αππτης Γαἶφφοί, 

«8ὲ που ἑατυακκοηί αἷρηα τορετία 80ος.) 
ο 7 Το Τηοκπορ]νοσία ννας α {ον ή να] ὈτουρΏε {τοι Ἐρπγρέ ὮΥ 

νο Ὠαπαίάοι (Ηάε Π. απ), απᾶά οεἱουταιοά αἱ Ἐϊουεία απά 
πατίουα ρίαους ἵπ ὤτορου ὮΥ Ἱνοππεν οπἱγ, ἵπ Ἀοπους οἳ ὨΏοπηθίος 
απά Ῥεγιερίοπο ας Ἱανίηρ ἰπιτοάπορά (ἶνα Ίαν απά ουβίέοπα οἵ 
εἰναεοὰ Ἠΐο (θεσμούς). ΟΕ. Ατκορὶι, Τλενη. 295 «ὔχεσθε ταῖν 

Θεσμοφόροιν τῇ Δήμητρι καὶ τῇ Κόρῃ. 
Της ακυαὶ πποαπῖηα οἵἳ νο ννοτᾶ ἵψ “αροακίης 

. αἰἷκς) Πο νο ρουρίο οἱ Μορατα”; αὖ [η Απἰκορὰ, Αολανη. 
814 κλάων μεγαριῖς. Άοτηο (1.. απ Βο.) Ον π]ς εἶνοτο ἵ9 α τοίοτοπος 
{ο να μέγαρα ος απάετρτουπά Ἰα]]ς (ἀνάκτορα) βαετοὰ {ο (νο 
ἔπο βοδάσκκος, πίο γε] γουπᾳ Ρίρν πγετο ἔλτοννά οἩἳ νο τά 
ὅαγ οἵ νο ΤἨοπορλιοεία. Ῥαυκαπίας (1κ. 8, 1), ἀθκοτίοίπρ Εἶνο 
οεγοπποπίος η προ αἱ Ῥοέπίας ἵπ Ἡοροία, νντίέος καὶ ἐς τὰ μέγαρα 
καλούμενα ἀφιᾶσιν ὃν τῶν νεογνῶν ϐὉ. Ῥια,. λίο,. τό Ἑ 
τοῖς τῶν θεῶν µεγάροις ἢ ἀνακτόροις προσιόντε; ἵὸ. 118 Ε; 
Ῥοερᾶ, Απίν,. γαρ. τί; Ῥποίος, Ον, ΑίγίΔ. ρ. Ἴδι {. Της 
Βο]νο[ζαφέ οἩ νθ ῥῶκαρο οί (Ἰσπιοπέ Ίαν µεγαρίζοντες οὖν ἀντὶ τοῦ 
θύοντεν. ᾖἸουσεῖ, Αθίαορλ, 841, ουπ]οείατος µεγάροις ζῶντας 

χοίρους ἐμβάλλουσι. Τῆο εἴγ Μέγαρα ἀοτῖνοὰ π Ἠαπιο ποια 

Δήμητρος µέγαρον (Ένμς. 1. φο. 6! 39. ϱ). 
4 τ΄ Ἀκιροφόρια Ὑγας (νο Ώσίπο οἵ α [ο να] Ἰνοίά ἵπ Ίνοποατ οί 

Άθνεπα Βείταα, {π Ίνας ἑσππρίο ος νο οοακὲ οἵ Βαἱαπαία, νεηον 9 
πποπσοποά Ὦγν Ἠάι. η. 4. Ὑατίοιν οοπ]οσίατου νάνο νδοι 

πππόο ας {ο Όνα οτἰμία οἵ νο πας, Οἵ, Ώκακαα. {. τε. 41 ἰ. 16. 1. 

9ι 



..... 
ἳ 

64 ά ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ Θ08ΡΕΙ, 

Βιταῖο (491) εαὖγ5 Οιαὲ Βα]ατηῖς γγας απεϊοπε]γ οα]]οά Βεΐσπα, ποια 
πο ο, εοὰ Άν οιμο αφωμωο .. 
α ρ]ασο ἵπ ΛΗΐος. 

᾿Αρρητοφόρια, ος Ὦγ αὐπον]αέῖου νρηῥόρις, Φ δμν 
οἱ α {ο να] αἱ Ανεπα, ἵπ νεο γουνᾳ αἰτία οαττῖοά νο καστοὰ 
απ. παγκοτίους γομκεῖς οἵ Αθλνοπα {τοπ νο Λοτοροίίς ἔο α ρτοᾶο 
ραστοὰ {ο Αρλτοά ο. Ατίκορ]ι, Γψείν. ό1 

ἑπτὰ μὲν ἔτη γεγῶσ «ὐθὺς ἠρρηφόρουν. . 
Βου Ἀπαει, Ὀία. Απ. Αττορλιοσία, Εθψνα. λί. 149. 11. Ο, Ἰοοεῖς, 

Αφίαορλ. 8141 "Ἠουτίε, Ῥ. 141 Ἐρρηφόροι αἱ τὴν δρόσον Φέρουσαι 
τῇ Ἔρομ ... τοσίᾳιθ 8αΠο Οταππικίσας Βογίίενας αἳ 90 φποὰ 
{οττεπί ἀῑσίας εχἰφπιαξ, που αἳὓ ος ου {οστοπά. “Ἐρρηφόροι (ος 
Ἐρσηφόροι) ἰ9 ἐἰνο οπ]γ {οστα {ουπά ἵπ Αθῑῑο ἰηφετίρβοπς οἳ 4 ρου 
ρετ]οὰ ’ (Ῥτεί]ας, ΟΥ. λίψίλ. Ρ. ατο). 

ἁ { Ῥαμκαα, η, 31. 6 «Το ΤΠαπς νότο Ατκ ποια Ἱπίο 
Ροςίγ Ὦγ Ποπποτ, νεο αἱ ναί ον πνετο ϱποᾶς ἀνιοίας απᾶες 
Όνο κο-σα]]οὰ Τατίατας, Το γεγκος οοσας ἴπ νο ομι οἳ ἨΠετα, 
ας. Ησαι. Η. κῑν, 118 

θιοὺς δ ὀνόμηνεν ἅπαντας 
τοὺς ὑποταρταρίους, οἳ Τιτῆνες καλέονται. 

Ῥ]πέατοι (1ε Τα. εἰ Οεΐγ. ακν), ἸάεπνΗ (γης ὨΏϊουγεας εν Ομἶσίς, 
ντος, Τὴο ΤΗαπίο ... πέδς απο οἳ νο βατηο Κπά νε νο (α0]οά 

ἰρατῖηᾳ {ο ρίθοσς οἱ νο Ὀοὰγ οἳ Οκἰτίδι .. απά Όνο Ὠορήσπς 
νε]ίενε ναί νο τε]]ον οἵ Ἡασσίγας απο ἀεροκ[ερὰ νε εν Ονεαφεῖνες 
ὮΥ νο εἰάς οἳ νο Οταοία ΟΙ Ἰουσεῖς, Αφίαορλ. 514, 589, 616 
Ῥπεί]ος, Θγ, λίγίΛ. Ρρ. 681, Ἰο6. 

ἆ 8 Ἑσπερίδων. Ῥπεί]ες, 1ωἱᾶ. ρ. 661; Ἠαιοᾶ, Τηεοφ. ατδ 
Ἑσπερίδας ϐ αἷς µῆλα πέρην κλυτοῦ Ὠκεανοῖο 

6δ4 3 Παλλάς, Ῥἱαΐο (Οπα(ψἰ. ού) ἀοτῖνεν Ενα πο Ῥαἶ]αα χοπ 
νο γναγ-άαπος, αι ἴἶνο Ὀταπἁλαλίπᾳ (πάλλειν) οἳ κραατ απὰ αλήε]ά, 
οἴ]νογα {τοπ πάλλαξ, ΄α πιπίάεης. Ῥτεί]ες, 67, λίΨΙΛ, ρ. 185, Ἡ. 4. 

8 6 καθήφουν. Άπ ππικια] Ίοτπι, {ος καθῆψον ἴχοπι καθίφω, 
επα, ΑΙ. 281 καθίψοντα. 

Ὁ 6 Κορυβάντων. Όπ Ες Ῥάκεαρο Το Ἀσατεγ (Ὀήαμεσί. {, π 
(ειν. ΑΙ. Απιι ἢ ουπάρατος Τα]. Εἰπαίο Ην, κ «ἵα καστ 
Ου απέατα ραττοϊἁίατα οο ασ παπα ππας Γαίας α ἁἄπουας 
Ππεετεπιρίας ει. Τιμής Ἱερεπά ννας ουτπεπί αἱ Τηοκαοπίσα, α 

οἰεί κεί οἵ νο νγοτκλήρ οἵ Όνο Οοσγυαπίος ος Οἱ, νε ]νο Ὕνετα 
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ι ιδ Το πιαγάετοά Ὀχοε]νες Ῥος απο 
τα κ αδα απνίο παρ (θνωῖας, 6. ΜΨΛ. ρ. 86:). Οηρή. 

κ - ἑἀωσἼσπνν,-- Το οπκίοτα οἱ ρα ἶπα α πτοα]ν προῃ ἐἶνο 
ο Ἰομᾶ ο α ουσροο ἵς ἀοφοτῖνοά ὮΥ Ἰωιείαπ, Ώο Γµοίν, χὶ καὶ στεφα- 
ος νώσαντες τοῖς ὡραίοις ἄνθεσι προτίθενται λαμπρῶς ἀμφιέσαντες. 
ος 198 ἐπὶ χαλκῆς ἀσπίδο. Τί ουκίοπι οχρἰαίπα {ο Βρατίαπ 

πποε]ν ουπατηκπὰ {ο Ίνα ον μοΐπᾳ οπὲ {ο Ῥαβ]ο: τὴν ἀσπίδα 

ο ἀπιδιδοῦσα εἶπεν “ἡ τὰν ἡ ἐπὶ τᾶς) (Βου. Εἰοτ. Ι. η, 41). 
. 6 4 ᾿Ανακτοτελέστας, Ῥπυκαπ. κ, 38. Ἰ, 896 "Άγουσι δὲ καὶ 
ος πελετὴν οἱ ̓Αμϕισσεῖς ᾽Ανάκτων καλουµένων παίδων’ οἵτινες δὲ θεῶν 
ος. εἶσιν οἳ ἄνακτες παῖδες οὗ κατὰ ταὐτά ἐστιν εἰρημένα. Τη 5η Αρρεπάϊςκ 

{ο νο (ασ οὐ δίοι οἳ Ῥτοϊ]ετς Ον, λίγίΛ. Ρ. 847, ἴἶνο οδἵτος, 

Οµεἱ Εοῦασε, αἴνου α Γαἰ] αοοσαπξ οἵ ἐἶνο ἀῑφοογετίος οοποεγηΐηᾳ ἔ]νο 
ΟΕ απ Ενοῖγ ννοτκλίρ πιπάο Ὦγ τουσηέ οχοαναίἶοης αἱ Τηοῦος 

ος ἓπ Ἠοοσξία, Το Τηεῖαη ἐγαδ[είοης οοπουγηίπᾳ {ἶνο οτἰρἰπ οἳ ἐ]νοφο 
ο αίος ἵα ρἴνει ὮΥ Ῥαυκαπίας, ἐκ. 15 “Τ]νεγ «8Υ ἔλοτο Ίνὰς {οτπηοτ]γ 
ἦ 4 οἵεγ ἵπ Ενα ἀῑκετίο, Εἶνο π]ναέαπές οἵ νγ]ο]ι γγοτο οπ]ἱοά ΟαΕἱτὶ, 

τς απᾶ Εναξ Ὠοπισίοτ Ἰνοουπίπα ποηυαἰηεοὰ νγῖν Ῥτοπιοίλοις, οπο οἳ 

ο νο Οκ ΗΕἱ, απιά Ἠΐφ ον Αοίηποις, ἀεροείεοά φοππολίηᾳ νε ει ἐ]νοτη. 
Ἠναξ Οκ ἀοροείέ ννας, απά (ἶνο οἰτουπηδίαποςς τε]αέἶπᾳ {ο ἵε, Ι 4ο 
πο Ομη]ς Ἡ Ἰανναὶ {ος πηο {ο ἀῑφείοφο, Ἠπέ {νο πιγκέοτίος ος 
Ἐοπποίον Ὕνετο α αἱ {ο νο Οα τί. 

1 634 προσεπιτερατεύονται. Ῥπας. η, 4. Ἰ πεφύκασι καὶ αὐτοί τι 
ἐπιτερατεύεσθαι., 
αν σὺν οώνων» Ἠοπι, Ηγινπ. αἲ ΟΕ. 311 

| αὐτὰρ ὅ γ αὐτὸς 

ου... 
4 » τὴν κίστην. Ο. Ἑπυκαῃ, ἱκ. 126 οποίοᾷ οἃ ο 4, Ορ 

Αγφοπαωί. 1] 

Θεσμοφόρον ϐ’ ὁσίην, ἠδ' ἀγλαλ δῶρα Καβώρων 
Χρησμούς τ) ἀρρήτους Νυκτὺφ περὶ Βάκχου ἄνακτοφ. 

“ΝΜέ, «πάστα Μαῖα, Ἰουἱ ουπαατία, 4 4πς ΕΥ. ΟΥρΡΔ. το, ο0Ἡ- 

Ἰπουγαί! το υίομα, φυοά αγκαπποπέπι αἳ Οχρ]νοο ἐγασέαέατα 
Ππάεαξ (Ἴεπονς Αεκ. οἱ Αγποζμι ” (ὀςεπετ). 

9) 

λα μμ, - 
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ἆ Ἰ τν. Ῥϊα,. Άγρας. όἹι Ὦ Εϊ δὲ δᾷ καὶ τὰ μυθικὰ 
προσλαβεῖν, λέγεται μὲν ὁ "Άδωνις ὑπὸ τοῦ σνὺς διαφθαρῆναι τὺν 
δὲ Άδωνιν οὗχ ἕτερον ἀλλὰ Διόννσον εἶναι νοµίζονσω΄ καὶ πολλὰ 

τῶν τελουµένων ἑκατέρῳ περὶ τὰς ἑορτὰς βεβαιοῖ τὸν λόγον. ΟἨ 
Ένα ουπηοχίοι οἵ ΑΕῑς απά Λάοπίς νηῶι Ὠϊσουγεας 5ο Ῥπεί]α, 
6ν. ΜίΨίΔ, Ρ. 699. 
66 ο 4 λυπουµένη. Ἠοσπα, γην. αἲ Οἱ. 98 

ἔζετο δ ἐγγὺν ὁδοῖο φίλον τετηµένη ἧτορ 
Παρθενίῳ φρέατι. 

Ῥιμε, Τε κ, εἰ Οείν. μη πω 
κινοῦσιν, Ἐπαχθη τὴν ἑορτὴν ἐκείνην ὀνομάζοντες. ὡς. . « ἐν ἄχει τῆς 
Δήμητρος οὗσης. ι 

8 4 µιμµέσθαι τὴν ὀδυρομένην. ΟΕ. Ἠοπι. Ἡψγν. αἆ 01, «18 
Σεμνά, τά τ) οὔ πως ἔστι παρεξίµεν οὔτε πυθέσθαι, 

οὔτ' ἀχέεν μέγα γάρ τι θεῶν ἄχος ἰσχάναι αἰδήν. 
8 ὅ οἱ γηγοῶς Α Γπεπιεπί ορί]νοει οἵ νο Τέγαντα, 5 ἵπ 

Μαίγαελοπι. Ἱ. Γηγοέων ἀνδρῶν μιμούμενοι ἔργα Ῥεγάντων. Ἐπτ. 
λος. ΕΙΙ Γέγας ἐπ᾽ ὤμοις γηγενὴς ὅλην πόλων φέρων. Ἐπί Ίντο 
4 ἵν οφαἱνα]επί {ο αὐτόχθονες, “εκτ οογη, ας ἵπ Ἠσπι, Π. Π, 618 
οἳ Ἐτοελ]νοας Π ἴ9 καἱᾷ τέκε δὲ ζάδωρος ἄρουρα. Ἠάι, η. 66 

Ἐρεχθέος τοῦ γηγενέος λεγομένον εἶναι. 
4 6 Δυσαύλης. Ἶπ Ῥασκαῃ. . {4.3 Ὀγεσα]ος ἴ9 πιοπΕοποᾶ ας οπο 

οἵ (νο φαρροφεὰ {οαπάστν οἱ Όνο Εἰεαεϊπίαν πογκετίσς, απᾶ ας {αἱ]νετ 
οἵ Τηρίοϊεπιας απά Επνα]ους, 

α 7 Ον Εαπιοῖρας 86ο Ῥασα, Ἱ. 38. 1. 
Ὦ 4 κηρίκων. ἍᾖΊφουτας, 8 ἆ Εὐμολπίδαι δὲ καὶ Κήρυκες ἐν τῇ 

τελετῇ τῶν µνστηρίων τοῖς ἄλλοις βαρβάροις «ἴργεσθαι τῶν ἱερῶν 
προαγορεύουσιν. Τ]νο Κήρυκες νετ ρα {ο Ὦο ἀεκοεπάσά ἴποτα 
Κῆρυέ, οἩ οἵ Ἐαπποῖρις. Ο. Ῥ]αι, βορΝ. 453: Απάοο, Ώε λίγο 
για, 11]. 

τὸ ἱεροφαντικὸν . .. γένος, Ῥπυραα. 1. τά. 1 “Α ήοτορ]απέ ἵν 
πο πρροϊπεσά {ος Ἠΐς νε]νοῖο Πίζα, ναί αἲ οαοἷιν {οψἡναὶ α ἀῑΠετεπί 
οπς {9 οἴνοφεῃ.’ 

Ὁ 6 ποθήρης γὰρ ἦν. Τετε ἵ απ αἰακίοα {ο Ενα αοτον απά 
ευφοφυεπέ Ιααρ]νοτ οἵ Ώου πι Απιλοί. Ραΐαι. δερωΐσν. ἸνΗϊ 

Φερσεφόνη, ψνχὴν δέχνυσο Δημοκρίτον 
Ἑὐμεέως γελόωσαν, ἐπεὶ καὶ σεῖο τεκοῦσαν 

᾽Αχνυμένην ἐπὶ σοὲ μοῖνος ἔκαμφε γέλωτ. 
ο5 Το οεἱρίπαὶ νοτκος ατο εἰαυογαίοὶγ ἀἰφοικκοά Ὁγ Ἰουοεῖς, 
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Αφίαορλ, 818, Οηρλίοα. νἰ, Ώε Βανδο εἰ Οεπεγε. (Ο. ἄτεμ. Νασίαησ, 
ὋΟπαξ. ἓν (1 Ιωίαν.) τς Ὁ; Ατποῦ, 44ο. Θεπίεε, ν. 26, 2]. 

6 6 Ἴακχος. Διόνυσος ἐπὶ τῷ µαστφ (Βαἱάαφ). Οἵ, Ασποῦ. Τοίά. 
ΜΗ. τοι Ἰοστεῖ. ἵν. ατόο. 

ἅ τ Λη 68.Υ οππεπάκεῖου οἵ ἐ]νο πο ννου]ά ὃν 
το χαρέ τέ µιν Βανβοῦς ῥέτασκε γελῶνθ' ὑπὸ κόλποις. 

«Τῆο οἰη]ά Ἰαοείνας Ἰπαρ]νοα, απἀ Ώου Ἰαπά 

Ότο Τσωοὰ Ἰΐπα «ΕΠ Ἰαυρλίημ Ἰπίο Βαυδοῖ. Ἱαρ 
ᾱ α Τῖνοις να το]νγγογὰς οἳ νο Εἰσικίη ία ατο ἀῑΠετοπί {γοπα (Ἴνοφο ος 

Όνε Βμγείαυ πιγκοτίος ποπ οποά αὔοτε, ό4 α, 1 οὐοοῖς, Αφίαορλ. 14. 

: ᾱ το Τη καγίης οἵ Ἠετακ]είέις ἵψ φποοὰ πιοτο Ταν ἵπ 
επι, ΑΙ, Δίγοπιαί. ἵν. 63ο ᾿Ανθρώπους μένει ἀποθανόντας ἄσσα 

ος Ἱαωνίηπς ρακοοὰ Ἰής Π{ο νε] χόπδον (λόγφ): Ἡἱρροὶ. Κείω. 
Ππαενεε, Ἱ. 4, κ. 1-5, τεβατάς Ἰΐπα 5 4 Ὑνίέος {ο ἐἶνο τοφυστοςίοῦ, 
Ένα Ἠδα αἴατ ἀθαίλ, απά Ένο Παάμειποπί οἳ νο υγο]ά Ὁγ Άτα, 
Έωπιρασο Απείνος Ἠωέ]ος, Απούοπί Ρλέίου. ἵ. 313 “ΟΚ αἲὶ Όνο ρληγείοα] 
Ώνοσείαία οἵ Ἠία Εἶπιο Ἠ]ο Ἰουκοά προ (νο ποτά αν α- γα] 
ουκαπίωα, Ἠσταο]είεας ροι]αρο αττἰνοά ποσο αἱ νο ριγε]γ 
ερίηεπα] ουποσρίον οἱ 9 Απθνος. 8ου Εἶνο ποῦο ΟΠ νο Ῥάδεαρο 
ὮΥ Ένα Ἰσίο Ὃν, Τ]νοπαρεο, λίακίοτ οἱ Τεϊη{εγ Οοἱ]ομο, Οαπιυτίάμο, 

: οΤα6: Νόμος οὖν κγλ. “Ῥοε κενὴ Ῥοπο τὰ μυστήρια” (. Β. 
λίγοι), Της ἐπαπαροκίέήσα 6.9 {ο Ίππρτονο Εἶνο 8επφο: “Της 
πιγκετίος ναγείοτο οἵ Όνο φοτροπί ατο Ίποτο ουδίοα απά ναῖἩ 
ορίαίοα απά α Κἰπά οἱ (χαιᾶ, Δο.’ 

5 { Το Ρίγαδος ατο Ὀσετονοά Ὦγ Οεπιοπὲέ οπι Ῥ]]ο πα. 

Ῥ. 166 (λίαπρογ) ὡς ἀπεργάσασθαι θυσίας ἀνιέρους, ἱερεῖα ἄθντα, 
εὐχὰς ἀτελεῖς, ἀμνήτους µνήσειε, ἀνοργιάστουᾳ τελετάς, νόθον εὐσέ- 
βεαν, κγ.λ. 

6 ὅ προτρεποµένων, Ῥ]αἱ, ἴσιο 811 Β ἡ τοῦ νόµον ἀρὰ τὴν Φήμην 
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-- πμ . 

προτρέπεται. Το τοκδίπς ἵπ Ό]ετη. προστρεποµένων (Οοἡ1. Νου. Οκ.) 
1 πο ο αρρτορτίαίο Ίνετο 45 ἵπ Όἶαπ, ϱ6 Ποσειδῶνα μὲν οὐκ 

Τνο 1η ἐταπα]αίίοη ϱᾳἶγου ἴο θρησκενοµένη α πδᾶ]ο 8οπο, 
ἑκαρογα{1οφο οο]επς, Ἰναξ {ος ή Ἰ σα Απᾶ πο ααθλνοσίεγ., 

5 7 σησαμαῖ. Αλθοσαο ἑα Μάο Μαῦ οἱ ο.λων (λήμμ 
ΤΙΣΠΕΙΟΏΦ σησαµέίδες, πυραμίδες, απιᾶ ουαπέ]ομα οἴἼνοσν, 

Ὁ 1 ἨἩασσάρον. Α πατηο οἱ Ώϊοπγκας ἀοτῖνοα {ποσα Ἠΐα τοὺς ος 
{οχ-εΚίπ, βασσάρα πτηδαπίπᾳ α Ίοχ. Ἠοτ. 04. 1. 18. ττ 

«Νου οµο ἔο, οππάἱά4ο Ῥσκκατου, 
Ἰηνίέαπι απααπη, Ὠοδο γατίτς οὐείέα Γοπάῖνας 
Βαῦ ἀίναπα ταρίαπη) 

Ὦ 3 (κράδαι). Άβοτ αἀοράπᾳρ Ος οοπ]εσίπτο Ἰ {οαπᾶ Όναι 
Κοίςκ Ἰκά ρτοροφοὰ {ὲ ἵπ Ἰής ποῖο, Κράδη 9 {ποφασπἲγ αεοὰ ἵπ 
Τηοορηγακέας, Ηίη. Ρἰαπί. 

Ὁ 4 φθοῖς. Ατκοριμ. Ρίω. 67] 

ὉὈρῶ τὸν ἱερέα 
τοὺς φθοῖς ἀφαρπάζοντα καὶ τὰς ἰσχάδας 

ἀπὸ τῆς τραπέζης τῆς Ἱερᾶς. 
Ἐτγαπε]ς οἵέος Μουτῖς φθοῖς, ᾿Αττικῶς µονοσνλλάβως. ἔστι δὲ πέµµα 
πλατὺ ἔχον ὀμφαλόν. πύπανον, Ἕλληνες. 

µήκωνα. Α Ὀπεκεί οοπαἰπίης Ῥοπιερταπαίος απά Ῥορρίος 
πας οαττ]οᾶ οἳ  Ἡαποηῦ ἴπ νο Ῥγουρκείουι αἱ νο Ἐἰουκίπία, ο, 

693. Τὴο ροπορταπαίο Ὑνας (νο αγπα]νοὶ οἵ Ῥεσκορλοπο ας 4πσον 
οἵ νο Ίοπγος ποτά, Το ΡΟΡΡΥ (' Οµγεα]ο Ῥαρανετ,’ Ὑατε. Θεουη. 
ἵ. 412) Ἰαά φοο]νοᾶ νο οστούν» οἱ Όσο, απιά αἱκο Ἰνὰ Όσοι πφοά 
ὮΥ Ίνος {ο {οοὰ Τερίοϊεταας (Ονίὰ, Εμ. ἵν. 641). 

Ὁ Θέμιδος. Ο. Ἰουσος, Αφίαορλ. 198, Ὑνετο Ίνα ἀἴφοπκκος 
Όνο ἱπιρτοϊνα υ 1έγ οἵ ΟἸεπιεπί ἀρεοτίρίίση, 8ο {ασ ας 1 το]αίος {ο 
νο Εἰσυείπία. 

ὀρίγανον, ' νε ]ὰ ππατ]ογαση.’ ΟΗ. Ατἰκίορὴ. Εοοίεε. 1οῇο, ΕΥ. 189. 
Ἡ Ἰπᾶ α αίτοπᾳ Ῥαηπρεπί απο]. Απίσίοι, Ργοδίεν. κκ. αα. 31 
Τηνοορ]γακ. Ηίη. Ρίαπε. 1. 11. 1. 

ο 1 τὺν Ἴακχον. (ο. Ώε Γαφίνηε, Π. 16 «θυἱᾶ «πΠο αροὲ Ἰαουίνας, 
Επαπποιρίάκεαιο τοβτί οἳ ααρακία Π]α πηγκοτία, αἰφπίάᾶστα βασοτα 
ποζξατηα {οππας Ο. 6η ἆ Διονύσου μυστήρια. | 
4] 68 ἆ ᾳ (ἀνάγοντας). Ἰ Ίνανο πἀορέοὰ Ες ας α οετ πεκάίπᾳα 
Όναη εἶθλνετ ἀγαγόντας οἵ ἀναγαγόντας, ο. Αοοσαπί οἵ νο ρτοκοπί 

εὐαγγελιζομένουν. 
9, 



Ῥουκ Π. ΟΠΛΡΒ, 1-5 68 ά 

Ότο ᾱ 6 ἀνωνήφαντε. Οἵ- 4 Ἠἶπι, Π. 36 ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ 

. ᾱ τι ἀθεότητος δόξαν ΠΙΑΥ Ίποαπ “τοραίμίίου οἳ αἰλνείσα, Όαέε 
π 3 Ἴναγο πποτο ρτοῦα ῦ]γ Ίνα (ἶνο 64ης πποαηἶπς 49 δόξαν α Η]ο Ίουγετ 

Ία Ένα καπηο εοπίοπος, “ορίπίου ’ ος “άορπια.) 

66. 1 θιραπεῦσα.. 86ο ποῖο ος 74 4 Ἰ. 
5 ἐτεφήμισαν, Οἵ. Ἰοῦφος, Ῥληγπ. 696 “ει φῆμις αἰϊφπίά 

αωρυκέίως εἰρηίβεαξ, εἰο οἐίασα φημίζειν κά ἀῑνίηίεαείφ ορἰπίοποπι 
σος ἳ πιάτα τοίστευτ.’ Ἠεπου ἐπιφημίζω ΠπεσηΦ ΄ {ο αβθεγί φο]επαπ]γ, 

ος {0 παίηο ὉΥ α ἹαπδαίοςΥ 9. Οἵ. ]ο ἆ Ἰ, Ρἰα. Οπαι. «10 

ταύτῃ µοι δοκεῖ ἐπιφημέσαι τἀγαθὸν λυσιτελοῦν. 
5 6 ἀποκρύπτοντες Ξ- ἀποκρύπτεσθαι λέγοντες. Οἵ. Υετᾳ. Εο. ν]. 63 

τος αΤαπι Ῥ]νασ]νοπεία άμα ππαφου οἰτοατιδαί απιλτας 
ΟωεΗεἶἷα, αίφαο φοἱο Ῥτουσγας οτὶρἰε αἰποῬ.) 

Πεϊ]οῖ, πο οὐφοτνίπα Ε ππθαπίηᾳ, Ῥτοροθες {ο τοπὰ ἐν αὐτοῖς 
Τὴν8 καππο Ἰνείίπσκς οἱ οχρτεκείοη ἵφ 8δεἩ ἵπ «ποῖν 

Ῥάσακος ᾱ-- γονᾷ τὸν οὐρανόν, κινεῖ τὴν γῆν, Απὰ οἱ ῥέοντες Ρ]αΐ. 
Τλεσα. τι Α (ΠεϊπάοςΓε ποίε). Ο. Βετη]ατάγ, ΟΥ. 8γπΙ. 348. 
δ] ἆ « ἀνανεύσεως ΟΙ. 2 Ὁ 6 ποῖο. 
ἆ 6 πρντανενθείσης. κουτ. 66 Α εἰρήνην πρντανεύειν. Ο{. Ἰωείαα, 

Ώεπιοπας, 319 γυναιξὶ πρὸς τοὺς γεγαμηκύτας εἰρήνην πρυτανεύειν. 
ο 15 ἐφαπλώσας. Ουρ. Αγφοιαω. 45] 

ἐν δ ἄρ' ἐρετμοῖς 
χεῖρας ἐφαπλώσαντες, ἔπειθ ἆλα τύπτον ἕκαστος ; 

ο, 1993 (19446) 
᾽Αμϕ' εὐνῇ χρύσειον ἐφαπλώσαντες ἅωτον. 

Βαδτίας, ο5. 1 

Λέων νοσήσας ἐν φάραγγι πετραίῃ 
ἕκατο νωθρὰ γνῖα γῆς ἐφαπλώσας. 

104 6 νεκρῶν εἴδωλα. Ἐπκουίας Ίνεγο ϱἶνου Ἠΐα οἵΥΏ (οβπποῦΥ 

ἑο “απἰπιίκαι,’ ος ενα πογκήρ οἵ ἆσκά Ἰπεῃ, α5 οΏο οί (ἶνο οσους 
οί ροἱγλνείκτ. 

Ὁ ἡ ἐμπαζομένων. Ἠοσπα, 0. {. 411 ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων. 
6 { ει οὐρανόν. Ἐπκουίας τεραγᾶς Όνο γνοτκλίρ οἵ 649 απά ππουα 

.. αποῖνες φοωτου οί ροϊγνεία. Οἵ. Όσα. ἐν. 19. 
6 6 φαινόντων τε καὶ φαινομένων. Τῖνετο βοστης {ο νο α ἀἰκεηοίίου 

Ῥοένοευ ἶνο ΡΕΙΠΙΑΕΥ οωγους οἵ Πα], α νο καπ απά είατα, απ 

ενα ποσα απά Ρἰαποίς π]ηον τοροίνοά Ημ], απά κο ποτο ηπάο 

τιαυ]ο. 

.. Ἡ 9] 



α.... 

ϱ Ἰ Τρίτου δέ. Ἠετο-ννοταλίρ νεας α ίτᾶ κοπτου οἵ ροϊγλνοίδαη : 
ἑοτοῖη Ἰνοουωίηα αἰτίπος απά ἱσπρίος, ον ο μυνας 
απᾶ ἆ 6 μετὰ τὴν τελεντὴν θεοὺς ἐπεφήμισαν. 

ϱ 8 τοὺς . . . ἐπικρατήσαντας. Τη πο τοπιατκαυ]ο παίκπου 
οἳ αοἴιαὶ Άοσο-ποτίρ 8 Ἰωοάστα ἶπωον ἰο εναν ἀλιϊνοά 
Ττουεγα Πέε οί «ολ Νέολοίκον, Ρ. 115 “Το ἑπαπαοτππκίίου οἵ 
5 Ἠετο ἐπίο α ροὰ ἴ9 4 Ὠπέυτα] Ῥτουθαφ 4ΠποΏᾳ Ροορίο πιο αἰτομάγ 
ὑο]ίεγο ἵπ α ΡἰυταΙεγ οἵ μοᾷᾳ, ος ἵπ απ οτἀστοά Ἰήοκατον οἵ 
Ἰοαγεπ]γ Ὀείηρε. ἵπ νο γοας 18149 α ουαΐπ Οοκαίη, ος Ἠπάν 
ἀεγοίοο, ἀἰκοογετεά {π Ένα ρορα]αχ Ίοτο α που Αναίας, οἵ ἵποας» 
Ἠδείου οί Ένα Ἠταληκπ/ςο μοά]ιοκά. Ἱπερο]]εά ὉΥ πλναίανες πιοῦῖνο, 
νο Ὀνοραη {ο Ῥπεκοὶ αἱ Ἡδεαν ΑάΔΙ νο ποτκλὲρ οἱ Ες που ᾳοὰ 
Νκαϊκαίη, Ἐϊνο ος αἰκ οἱ Ἰία Ὀποῖνες Οοραἵπα επαυτασεᾶ Εἶνο παν 
ετεσᾶ, απά {νο φοεί οἱ Νἱκαἰκαἰπίς Ὀδοσιπο απ Πήφίοσίοαὶ {9οι.) 
6] Ἰ Ὁ 4 οὓς δή. Τ]ο οοπκτισίου «ρροατε {ο ὃς ἱπουπρὶσίο: 
Ὀτ. ὔ. Β. λίαγος καρᾳοκία ναί ἔἶνο εέορ ος ρα κο αΏἴετ ἐλέγέω ελνου]ά 
ῶο ἆσπο Αννα. Ίο πρ] ἶνεν ἐγαπα]αίο “Εἶνο θεπιρίος---ἴος 1 κ] 
πο Κουρ εἴ]επου ουγεν οἳ Εις Ῥοϊπί--αξ νυν] Γατίλνρς ρτονο Ονκε 
νο νετγ ἑσππρ]ος απο οαρ]νοπικἠσα]11γ 9ο οπἱ]οῦ, μέ γνετο (σα. 
ο σι Λοπείως, {αἱ]νατ οἱ Ώσπαδ, γαρ αοεἰἀεπία])γ Κοά Ὦγ νο 

αποίὲ οἱ Ἰής ρταπ άκου Ῥογκοις η 8ο απηος αἱ Ἰ αγία ο νο 
Ῥεπευε, απά Ὀυτίοά ου(κίάρ Όνο οἵψ, Αροϊϊοά, . 4. τν 4- τ/ 

ΟἸειπεπί αγ, ΄ἷω νο Ααοροϊΐς Ο, Βαοςμγ!, χἰ. 66 

νεῖκος γὰρ ἁμαιμάκετον 
βληχρᾶς ἀνέκαλτο κασιγνήτοις ἀπ᾿ ἀρχῶς 
Προίτῳ τε καὶ ̓Ακρισίῳ. 

Το Οεοτορίαπι Ὕγας (ὖνο κου Ίνογη Ροτίίου οἵ εἶνα Ἐποο]ηλνοίαπι 
{π Εἶνο Αοτοροϊΐς οἱ Αέλλοπα, Α ραπ οἱ νο Ἐτοολνοίατα ἵν ρἴνοι 
ἵπ Επιώς Λία. ΟΚ, απά Κ. Θεοφγ. Ρ. 118 α, απά ἵπ Ἐπο, Επ, 
(εφος λ.Ρ.), ΑΤΗΝΝΝ. 

ο 5 Αποσιις οἵ Έγτασαρα, ο οατεζαὶ ἠηκίοτίαν οοπίαπροτατγ 

πι Τηασγάἷάσε, τος Μωσ α να 
Τηνεοδσχει, εγἰάεπΙγ {οἱ]ονῖπα (ς Ῥαδκαμο οἵ (Ἰσπσηί, πτίίος 

(α16. 45) «αἱ γὰρ ̓Αθήνησω, ὡς ̓Αννίοχος ἐν τῇ ἐνάηρ 
ἱστορίᾳ, ἄνω γε ἐν τῇ ̓ Ακροπύλει Κέκροπός ἐστι τάφος παρὰ τὴν 
Ηολιοῦχον αὐτήν' καὶ ἐν Λαρίσσῃ τῇ γε Θετταλικῇ πάλιν ἐν τῷ ναῷ 

τῆς ̓ Αθηνᾶς τὸν ̓Ακρίσιον τεθάφθαι φησί». 
Εχίοϊηνοπί ας οἵ Επουλίλνους, ἑπίθ]ατΥ Ίνοτο πας 

νο (ταδάσπαὶ {οαπάετ οἵ Όνο Ἐτοσϊηλγείατα οἩ εἱάε 
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ο μον... 

ὁ.ὡ-... 

- 
-.. Ροκ Ἡ. ΟΗΛΡΕ, 5,6 ζ πτε 

οἵ Ενὰ Αετοροϊίς, [η πλοὶι θμο ΟΙήγο οἳ Αλλοπα απά νο Τείάσηε οί 
Ῥοπείάσα Ὕνετο ῥτοφοτνοά. Ἐποσ]έ]ους να εαρροεοά {ο Ἠανε 
Ίσοι Κ]οά Ὁγ α- κίτοΚο οἱ νο ἠπἰάσηε, απά Ὀππίοῦ πιω ἔλο 
τοπυρ]ο, Ἠοεδαννοσ, Αέλεπα απά Αεπίσα, πν. 114. 

.6 4 0 Ἱπππατας, ος Ἱππαταδυα, 8ο6 Ῥαΐκαπ, 13, ππᾶ 6ς “Βγ Όνε 
αἰείπε οἵ ΑΕ]νοπα (Ῥαπάτοφος) Ένοτο απο Ίατρο Ότασεη αἰαίωσα, ἔννο 
που ααπάΐης αρατί αν Ίος α Αρ; απά (νο οπθ ϐν6γ οαἱἱ 
Ἐποσ]ή νεα, εἶνο οἵνετ Εππποῖρας. Απά γα αἲ] Ενας Ίσιουν Αλεπίαα 
απιφυείος ατο Ανγατο Ενας 1ξ να Ἐπαπποῖρας) εοἩ, Ἱαπσταά να, Ενας 
πας εἰαΐα Ἐν Ἐποσλέους᾽ (Α. Ἐ. ΒΗΗείο). 

6 4 τοῦ Ἐλενσιίον. Ἑπικαῃ. 36 “ΑΙ ἵνας Ἰηοπάΐηπᾳ {ο ϱο 

{ασή]νος ἰπίο νο ποσοαπε, πιά πασταίο αἲὶ (Ἰήπρε αρροτίαἰπίπᾳ {ο 
Ένα ἑαπαρὶο αξ Αθῑνοπα εα]]οὰ έ]νο Εἰειείηίυτη, α γἰείοη ἵη (νο πρ] 
εἰνοσ]κοά πως Ἱνας νε]ναέ Τε ἰς Ἱαννζα] {ος της {ο Ὑντίέο {ος ενετγνοάγ, 
{ο ο Τ πΠὶ εατα (Α. Ἡ. 8.). Ο. Τίας. Π. α} “Τα ποπ ἑαάς 
πλου εοᾶ νο νιακίο Ῥίασος οἳ νο εἴεγ, απά νο ἐππρίος ανά 
Ένα αηείησς οἱ Ἠοτοσς, αἲ] εχοερέ νο Λοτορο(φ απ {ἶνο Εἰοπαἰπίυτα, 
απᾶ π]ναίονες οἶνο νγπς εἰοθε]γ εἶναί πρ.” 
το ο Ρία. Οἱ. ανά Μ. 6εοφγ. Ἱ. 3οι α “Το Εἰοικίπίυτα σν]νήο]ι 
Ῥκυκκηίας Ἰναά ππεπΏοποά ἵπ νο ἀοθετίρίίου οἱ ή φεοοπά τοπίο 
ΊραΚο ουπ]εεέυτος {ο Ίνανε ΌοενἨ νο ρτοκί οἈγοτη ἵπ νο πηϊἀάῑε ο 
Ένα του] αἲ (ἶνο Ἐπσίοτη οπὰ οἵ εἶνο Αστοροϊ(φ.) 
ο Ῥπεί]ες, ΟΥ. λίγίΔ. 11.4, ρίασος εἶνο Ἐλουκἰπίαπα απά ε]νο {οαπέαίη 
Ἐπποαϊαπόππος οἩ νο Ἠείεγπ εἶσορο οἵ (νο Αοτοροϊΐκ. Ἐτπέ κεε 
Πάει, τν. 17 πι νο ποίος οί Βδλικ απά Βαν]ίηκον. 

6 ὔ Κελεοῦ θυγατέρε. Αοοοτάΐηᾳ ἴο Όνο Ἡοπιετίο Ἠγπιν (ο 
Ἰλκίεν, ού Π., νο {οατ ἁπαρ]ήατε οί Οεἶους, Κῑπρ οἱ Εἰοικίᾳ, {οαπά 

Ἐειπσίος αἰθίης οἳ νο γιο] Ῥατνοπίας {π νο ϱαίφο οἵ απ οἷά 
ποια, απά εσοῖς Ίνας Ίνοπνο {ο ΕΟνείγ (αλνοτν Ἰνοικο, ΟΙ, Ῥαυκαν. 
ἱ. 48. 4 ΕΠ. ε. 1! Αροϊισά, 1. ς. 41. 
66 Ὑπωβορέων, Ἠάι. ἵν, 434, 34, ἐδ]]ς Ίνουν Ἡγρετοελό απά 

Ἰαοδ]ού Ὀτουμλ Όνο οὔετίηρν οἱ Εἶνο Ηγρετύοπεσης {ο Ώε]ος ρασκοά 
ἵπ π]νοκί-κέτανν, απᾶ οὐ δν ναί νο ἁατωκοῖν ἀῑσά ἵπ Ὠοῖοςς “Εναῖς 
Ετανο 9 οἳ Όνο Ίο α:- οπο οπίστα (ἶνο ΔαποζιαἕΥ οί Ατίοταία, απάἀ 

Ἰας αὖ οἰίνο-ίσου ρτοπίηᾳ οα . θΟ νο Ἡγροτῦοσθαπα οί, Ῥίπά, 
ΑΥΛ. κ. 1ο; ἨἩασοιγ]. Ηἱ. ϱο9. 

4 ι Ἱκαπάς πτοῖο α Ἠήκίοςγ οἵ Ἠ9 πείνα εν Μστας {π Οασία. 
Οπεσπικεῖνας γα ᾱ- Όοχεγ οἵ νο καππο ποϊρηλουε]ουά, Ὑ]νο 
"φομπο 4 Ἠπίίας οἵ Ἠοεπίοας Ἰγτίο ρου (Βαῦ, αἰν. 6/8). 
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714 ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΕΛΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 6Ο0ΒΡΕΙ, 

Τὴνο Ὠἱάγπακεατι ὙνἉς ἶνο ἑοπιρ]ο οἵ Αροϊϊο αἱ Ὠίάγπια, ος Έταν- 
οἰήά κο, ἵπ νο ἑαττίἑοἕΥ οἱ Μσέως. 8ου αΏοτο 6 ᾱ, ποῖο φ. 
ο. 4 3 Το ἸιοορἩσγΏο Ίντο ππεποποά να ἃ Ῥτίσπίοια οί 
Ατίοπιΐα, Ὑε]νο νγαβ Ἰνογβο]{ κυγπατηοά ἸαποορΏσγπο τοπ νο ἔονη 
1 ποορΏσγ {η Οατία, απᾶ Ἰά α ΤΟτΥ αποἰεπέ απ αρ]οπάά ἑαππρίο 
αἱ Μαρηοκία οἩἳ (νο Ἀίποαπάστ, ἀοκοτίυοά Ὁγ Βίταδο (αἰν. 7). 
ἑπίοτίος {ο εἶναι αἱ Ἐρίνοκυς ἵπ αἶχο απά νο πππηδος οἵ οβασίπμ., 
να {ας καροτίος ἵπ Αγτοπησίτγ, απιά ἵπ ἶνο αΚΙΙ ἀἱερ]αγοά ἵπ Ένα 
οοπίγασίοη οἱ νο Ἠανο. Ταυ. Απ. . 61, ΑΥΑ οἵ νο Οσπκα]ν 

1.. Βεἰρίο απά Ἱ.. Βα]]α (. ο. 14), « ντεπίοι Μαρηείατα ἄδουσανετο, 

μεἰ Ὠΐαπκο ἸοπουρΏσγεηαο ρογ[αρίαπα {πν]ο]αυί]λο {οταί,) 
ἆ ϱ τῷ Μννδίῳ. Ἐλν Ίσα νεο ὁ θεα κ 

Οατία, οἵ νεῖνοπα πολιίπᾳ Ίποτο {9 Κποννη {ος οεγίαίη. 

ς Τώπωνιο ἐν Ἰφς Φίω ω Αν ων. 3 
{ωππους {ος 1 κοοέθαγοτα, Ὑν]νο Ἴνετο οὐησα]οὰ Ὦγ (ποσκυς; 9ου 

αι. 1. 18, πι Ἑκνλίηκον)ς ποῖο. 
ἆ 6 ὃν... καὶ τοῦτον 1ε{, κ. 6. 841, οὓς. 4. Ἠάι. ἴν. «1, 

Βορὰ. ΡΜ. 415, Ἐατ. Απάν. όςο. 
ά Ἰ Ῥιοϊσπαοις, ϱοπ οἵ Αροθατεΐνας, οἵ Μορα]οροϊίς πτοῖς α 

Ἠφίοςγ οἵ Ῥιο]οπιγ Ῥ]ή]οραίος, οἵ νε ο]ν νο αοοσπᾶ απά Οἠτα 
νους ατο αποίοά Ὁγ Αναπασας, σἱ. 246 απά κ. 415. , 

ἆ 8 Οἵπγτας: 966 ποῖς οἩ 61 4 6. Ός, Ρἰκά. ΛΥέΝ. Π. 161 Νο. 
τή, 18. ΤηουρλήΊπα οἳ Απιησσἒι, πε]νο γνας α ρεπετα(ἶσοη θασ]έες εἶναι 
ΟἸεπιοπί, {η Ἠΐς ἐτοκίκο 4ά Αμοζγουσε, Π. 3, νὰ πφοὰ νο ϱαπηο 
αγζαππεπ{ ναί νο ο-εκ]]οά ροᾶς Ἱετο πποτίαὶ Ίπεν, αποίηᾳ Όνο 

ΒΙ0γ]ΐπο Οταεἶος, ΕΥ. ἱ, 141. | 
73 Ὁ 4 ᾿Αντίνον, Τ]ο Έπιρετος Ηαάτίαυ “επτο]]οᾶ Απιποσς 

41ποῦᾳ Όνο ροᾶς, οπαφοὰ {επιρ]ος {ο ο οτοσθοᾶ {ο Ἰήπα ἴπ Ἑαγρί 

απά ἴπ Ότεεοο (αὲ Μαππεία), απά εἰαΐπος οἱ Ἠπι {ο ὃο οί πρ ἵπ 
αἰπισκέ ΥΕτΥ ρατί οἵ νο ποτά . . . Τ]ετο νετο γατίοας πησδα] 
εἴτισ]ς ἵπ Ἡοποιγ οἱ Απιῑπους {η Όνο Οτοε]ς οἶήος Όπο οἳ Ένονα, 

κτυο]ς αὲ Βἰηγπίππαη, Όσατα ἔ]νο ἠπεοτίρβον: “Ἠίς παίτο ουπίσγ 
Ἡοποασα (νε ᾳοᾷ Απάπους. Τὲ ἴ περτοκεπίοὰ ἵπ νο Ὠία, οἱ 6. 
απά Ε. Βίοφγ.,"Απῤπους ο ακήπ Μ, Αρο. Ἱ. 39 Οὐκ ἄτοπον δὲ 
ἐπιμνησθῆναι ἐν τούτοις ἡγησάμεθα καὶ ̓ Αντινόου τοῦ νῖν γεγωνηµένον, 

: ὃν καὶ πάντες ὡς θεὸν διὰ φΦόβον σέβεν ὥρμηντο, ἐπιστάμενοι τίς τε ἦν 
καὶ πόθεν ὑπῆρχεν. Αναπας, ο. Οεπίεε, ϱ καὶ ὁ νῦν ̓ Αδριανοῦ κ.τ.λ. 

Ὁ 12 τοὺς ἀγῶνας. Τὴΐ9 Ῥάβεαρο οὔπος Ὀοίοτο νο Ῥτουσάΐπᾳ 
{απ Οτο, ΑΙ. 29. 

1οο 
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Ῥείας Ἰνείά ἵπ νο Εταξ απά Οτά γδστε οἳ ομοἷν Οἶγπι- 
Χειπεαη ἵπ Εἶνο οοοπά απά {οατί]ι, απά Όνο Ῥγίλίαυ ἵπ 
Όνο ογεῖο Ὀείπς οοπαρ]είεά Ὁγ α πουν Οἰγπιρίακά. α. 

Ἠκου υγ]. Εν. τη, 
ο 64 Πνθο απά ο 4 Ἰσθμοῖ, Ἰουαΐνο ο.969. 
ου” ο νυωμφιωτις 

4- τ. 3. 
64 Ἴσθμο Ίπο Ἱεαροά ἱπίο Εἶνο 8ος γι Ίνα ὮοΥ Ῥαἱαοππιον 

ος Μο[οστίος, νους Ὀοῦγ να Ὑπε]οὰ ακοτο αἲ Βο]οσπις 
ος νο Ἰπέναιας οἳ Οοτία θε, γνῖνοτο νο Γοοεναὶ να ἱποιαίεά 

ἵπ ία Ἱνοπους; Ῥππκαα. τοῦ; ΣΙ. 866 ποῖ οἨ Ἀέλκαθρος, 

3845. 
9 6 ᾿Αρχέμορος, 9ο. οἵ Ἐπατγάίου απά Ίφουσρις, οπἱρίπα]γ 

παιηοᾶ Ορ]οϊέος, ννας αοτνγατὰς επ]]οὰ Ατοζεπιοτις, “{οτετάππες 

οἳ ἀσα ει, δοσακο Ἠς θα Ὁγ  θοτροπέ γαρ ἱπίοτρτείοά α9 4Ἡ 
οἵπει οἵ νο {αίο απαϊίης Όιο “Βενειπ αραϊπεί Τμουςς Ο. 
Αροϊισᾶα, 11. 6. 4- 

ὁ ἐπιτάφιος. Βο. ἁγών. Οἵ. Οσα. ΑΙ. 19 μυστήρια ἦσαν ἄρα, ὡς 
ζοωεν, οἱ ἀγῶνες ἐπὶ νεκροῖς διαθλούµενοι. 

α ι τοῦ Πέλοπος ΟΕ. Εατίρ. Γρ]. ἐπ Ταων. 1 
Πέλοφ ὁ Ταντάλειος εἷς Ἠϊσαν μολὼν κ.τ.λ. 

Ῥιαά. Οἱ. Η, 1 
ἦτοι Ἠέσα μὲν Διός, Ὀλυμπιάδα δ ἕστησεν Ἡρακλέης 
ἀκρόθινα πολέμον. 

κος νγ]. η. τη 
ἀνδημ) ἑλαίας 

ἐν Πέλοπος Φρυγίον 
κλεινοῖς ἀέθλοις. 

4 6 αὐτοδιδάκτοις ἐννοίως, Τετ]. 4άο. Μίαγείον. ἱ. το’ Απίιμυ 
επίπα α ῥεπιοτά(ο οοαφεἰσπίία Ὠοεί 4ος ους.’ 
Ἰ4 6 5 τὴν δὴ φυσικωτέραν. Το πποαπίηᾳ ο ἀοθοτπιίποά Ὦ}γ ενα 

εαὔκεφυσηέ εκρἰαπαίίσΏ 4 ϕ φυσικὰς διηγήσεις καὶ θεωρίας. Ὀτ. δ. Β. 

λίαγος τοίετε {ο οἷς, Ναι 0. ἵ. ἳ ρατίσαι Ἰονία οτίαπιαυο ντ. 
κἰαίκ αἆ ρλφείοίοφίανι (αάσσεπα ἀαπμίέε α (αυα]α, απά αι, 1). 
Π. 64 "Λα 4ποφαος εκ ταίίοπο οἳ φπἰάσπα ρλψείοα Ἱλαρπα Πακίε 

ππυ]Ηεπᾶο ἀοοταπα. Ος νο αἰοκοτίοαὶ ἰπίσερεοίαίίου οἵ (νο 
Οποοῖς παγκοτίος απά Ἱερενάς κου Ἠκίοι, Πεγέ Γκαίνγεε, Ρ. 9. 

5 Ἰ Θεραπεῖσαι, ΄(ο ακραία απαγ. Ἠκιοῖ, υά., ρ. 8ο, α. 2 



τάς ΤΗΕ ΡΠΕΕΡΑΠΚΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ΟΒΡΕΙ, 

ἑθιραπεία Όοσπτωο αν ἰδοπίοαὶ ἕεται ἵπ Ενα βοηΏκο "Ἠου οαἱ, 
ο ζωών ἁμωω 
μῖθον ἀνασώζοντες πρὸς τὴν ἀλήθεαν .  Ῥαυνακὰ Ἰα θιλίο ρας 
5 γετό’ (Υ μετ). 

ϱ 8 τιµώµενοι. Το λά4]ο Ὑοἶου ακαα]γ Ἱπδαπ {ο “οαημαίο ’ ος 
ὁαδ8686 απηαρος,) απὀ {9 αρρ]ἰοὰ οἶνοτ {ο ρἱαἰπΗᾶ ος ἀε[οπάκπε, 
ἆ 11 Τηρητέον γοῦν ὧς ἕνι μάλιστα (ὖτι). "λα ουππος τοκδίης 

ὅτι µάλιστα ἵν ογἰάεπί]γ νντοιᾳ 5 ρεραγα{ἶπᾳ μάλιστα Ίτοιι τηρη- 
τέον. ᾖἸ Ἰανε, Ανοτείοτε, πἀορίοά νο τοκδίπς οἳ νο οἰδομί Μ88, 

(ΔΗ) ὄνι μάλιστα, απά (ταπα[εττοὰ ὅτι ἴο 18 ῥτορετ Ρρίασα, 

ον ο. Καῤναῖς, Τόν, Ίεα.; Αείνίος, Βλοίον. 
μἱ. ϱ60 ἄντι 3 ὁ ὁσοκερισμὰο δὲ ἔλαστον ποιά «αἱ ο καν δ 
ἀγαθόν. 

ο { ἐν ὑπονοίας. Ἀπλη, Τα. Ίεα. πού παπι τους - 

Μοτος ἀλληγορίαν ἀἰσιπί γείετεν ὑπύνοιαν ἀῑχίκες, ρα]ετὸ πποπεί 
Ῥιέατοίνας, λε αμά. Ῥοε. 19 Ἑ οὓς (µέθονε) ταῖς πάλαι μὲν 

ὑπονοίαις ἀλληγορίαις δὲ νῦν λεγομέναις παραβιαζόµενοι καὶ διαστρέ- 
Φοντες ἔνιοι.) 

17] ἁς Οἵ. Ανοπαρ. Περ. τ18. 
Ἴθο 4 Το εαἴΠο Ῥβακαρο ἴ αἴφο αποίοὰ Ὀκε]ουν, όετο 1 απά 

όφς 1. 

ϱ 6 Ποιο, ΤΆκοφ. 164-9 
Ὅσσοι γὰρ Γαΐζης τε καὶ Οὐρανοῦ ἐξεγένοντο, 
δεινότατοι παίδων, σφετέρῳ ὃ ἠχθοντο τοκῆϊ 

ἐξ ἀρχῆς. Καὶ τῶν μὲν ὅπως τις πρῶτα γένοιτο, 
πάντας ἀποκρύπτασκε, καὶ ἐς φάος οὐκ ἀνίεσκε, 

Γαΐης ἐν κευθμῶνι, κακῷ ὃ' ἐπετέρπετο ἔργφ 
Οὐρανός. 

ο 6 Ἠαεῖοᾶ, ΤἍκοφ. 4δο-οι. Ο. ος. Όε Να. Ώεου. Π. α 

ἑγαξας προ ορἰπίο Οταρείαπι ορρ]εν{έ οκκοσέατα Οπεαπι α βίο 
Βαέυτπο, τπουτα απέετα Βααγηατα ἔρεαπι α 1ο Ίονο, Οἵ, ἰάσπι 
11. 4 (Λ40). 

ἁ ι δὺ ἀπορρήτων, "1.6. Φεογείο, αἱ ἵπ παγεετῖῖς, πο ρα σοπέας ” 

(950). 
οὐ χοῖρον. Ίπ νο Πτα αίαρο οἵ ἱπίμαίίου αἱ Ἐἰοσεία ενα 

αοτίβου οἵ 4 ρου νγας τοραἰτοὰ. ΟΕ, Απίφίορη. Ρας 114 

ἐς χοιρίδιών µοι νῦν δάνεισον τρεῖς δραχμάς' 

δεῖ γὰρ µνηθῆναί µε πρὶν τεθνηκέναι. 
8οε ποίσς ος 64ο Ἰ απά όᾳτς 8. 

1οὰ 



ο πμ ο σι. 

-“-- ----ωτα Ὅ80ΟΚ Ἡ. ΠΑΡΑ. 6-8 76 ά 

ἵ- : ας Ατίκζορ]. Ρας τς 

Ότο πο Οὐκοῦν ἐχρῆν σε Πηγάσονυ ζεῖξαι πτερόν, αν, 
κ ὅπως ἐφαίνου τοῖς θεοῖς τραγικώτερος. 
ο 1, σε. ΟΥ. 811. 

αι ΤΤ Ὁ { Ἡφαίστον ῥίέφας. Ἠοπι. Π. {. 69ο 
«αν {ο ΕΝΥ 8Ώοσοσαχς οπου Ὀδίοτο ἶ οατας, 

Ἠο εεἰκοά πιο Ὦγ Όνο {οο, απά Ἱυτίοά πο ἁἄονιν 
ν Έτοια Ἡθανεπ)ν Πρ Ονεοκ]ιοά; αἲἲ νο αγ 1 {οἱἱ, 

Απά πι νο κοξίηᾳ ὅαπ, ος Ἰαπιπος) ἰ]θ 
Ἰάμ]νεοά, οατοῦ Ἰνα]{ αἰένο ̓  (Τ,οτὰ Ώοτυγ). 

8] Ίθαι Ὠἱουγείας ποιο Ἰί ρτοκὲ οτί ος Ἰοπιπα Ἰήδίοςγ, 
ος. Ῥωμαϊκὴ Αρχαιολογία, αὖουί Β.ο. 10. 

ἆ Ἰ κορυβαντιασµούς "Ἑκστάσεις φρεῶν καὶ µανίας ἃς ἔνθον- 

σιασμοὺς καὶ κατακοχὰς (κατοκωχὰς) ὀνομάζουσιν. Α ἵπ πιατῃ.᾽ 

(ζαἑκ{οτὰ). 
19 ο Ἰ τθρεέαν. Ἀαλης Τι. ἴεα. "Τερθρεέία. γοητεία.’ 

Ῥία, λε Απάίζα, 43 Ἐ πολλὴν δὲ τερθρεαν καὶ στωμνλίαν ἐν 

α 8 Ἰδαίας Θεᾶς ἱερά. Ἰπ Ἀ.ο. 2093 Εἶνο Ἐοπιδης πετο Ὀἱάάεη Ὦγ 

ενα Ὠοἱρλίαη Οχκεῖο {ο ἑσαπαίετ {τοι Ῥεκείπις {ο Ἐοπιο νο φαοτοά 

είομο πε λοἷν εἶνο ῬἨγγμία ης ἀθε]ατοά {ο ὃς ἔἶνο Ἀοί]νετ οἱ ενα ο», 
απά Ε. Οοτπε[ίας Βοἱρίο Αΐγ. Μα]οτ, Ὀθίπρ κε]οοιοά Ὦγ νο Βεπαίε 
α. “Όνα Ἰνουί οἵ ροοὰ ππου ᾿ τουεῖνοά (νο ποάάσθες αἱ Οία, απά 
Φε ἱἴνοτοά ναι {ο Εἶνο οἰνίοί παπίτους οἵ Εἶνο οἵεγ, Ὁγ γε Ἴνοπα αἴνο να 
οαττῖοᾶ ἵπ Ῥτουυκαίοι ἔο νο ἑοππρίο οἱ Ὑἱοίοςγ ον νο Ῥαἰκίίπο, 
πῖνατο αἶνο γγας Ἱνοπουτοά γεν νο κοεπίο ρίαγς οα1]εά Μερα]οεία 

(49 καἰκ. τ). 
Ὁ 4 μηναγυρτοῦντες, αἱ. μητραγυρτοῦντες. Τ]νο φετναπίς οί νο 
ποδάσκε πιαδο πποπι]γ τουπάς οἱ Ὀορρίας; Ονἰά, ΕΡρ. ες Ροπίο, 
. 1. 39 

ελαπίο εστι αίτοπι οσσπα ὐίσοεν αἆππεο 
μπι οπηίέ, εχίρυας ααίς εΗἱρία πετα περας.’ 

ἄς, Όε Γεφφ. ἱ. 16 'Βάροιι εφ ]πυς πἰοὶ οµπη, 4011 δά Ῥαποσς 
ἀΐον ρτορτίατη Ἰάδοκο λίατί οκουρίπιυν.) 

64 ὀνηεύεαι. Ῥοϊγυ. κακτ]. 6. 4 ἐξ αὐτῆς δὲ τῆς τῶν πρέσβεων 
ἐμφάσεως ὀττενόμενο, Ἠπλνης, Τη. [κα. "Ὄττα. φήμη, μαντεία, 
θιία κληδών. ΑΛ Ὠΐουγε. Ἠαὶ, ὀττεύεσθαι οἳ ὀττεία ἵω ἀπίαγίοτοτα 
Ρατίοτα ῥτο αὐοπιύπαγίέ, γεέφίοπέ ἀνονγε.) 

ο δ ἀλληγορίας. Της ποκδίας 9 ἔακον {χοπ νο {οχί οί 

1ο) 



70ος ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ Θ08ΡΕΙ, 

Ὠήουγείως, απιά αἀορίοά Ὁγ (αἰκίοτά {ος διὰ λύπην, νε εὶν ἴς Ἱνατά]γ 
ἠπίο]ἡρίυ]ο. ἨΗείαίοίνοι που]ά οοττοσί (νο Ῥάκκαρο ὮΥ τεκδίης 
οἱ δὲ διὰ λύπην παραµυθίας ἕνεκα κ.τ.λ. 

ΒΟΟΚ ΤΠ 

Ῥτοί.] 83 Ὁ Το Βτεί ραταρταρ]ι οἳ νο Ῥπείασο ἵς ποροσίσὰ {χοπ 
Όνο εἶοφο οἵ Ῥοο]ς Η. 

6 8 καταµάθωµεν. Το κα ήαπείίνο ἵς αάορίσα Ὦγ αἲἲ οὐ[ίέοτε 
{γοπα µάθωµεν (ΒΤ), απιᾶ ἵ9 αἰτίο]γ οοττοσί, Ὀυξ καταµάθοιµεν (ΑΗ, 
Ῥαέ πο ἵπ 8ο Ὁ Β) αἲκο αρτοσς γην νο Ώδαρο οἵἳ Επακουίας: 8ος 
1]. 65, 491 9 9, εί, ΟΚ. Ον. 8οο. | 

ἆ Ἰ λαθὼν ἀνάγνωθι Ίο {οτπια]α ὮΥ νήσο απ αἀνοσκίο 
εα]]οά οἩἳ νο οἰετ]κ οτ βδογείατΥ ἴο τειὰ Όνο αβιδανί οἵ α 
ππεβα, 

88 ο Ἰ εἷς τὴν αἰθέριον δύναμιν ἀλληγορούμενος. Τὴν9 ρτεροεϊίου 

εἷς ἵν ρτοκεγνοᾶ Ὦγ Ἡ αἶσπο: νθνοαε Τε, δύναμιν ποϊρ]νε ροπευἳγ Ίνα 
τερατάεὰ 8 νο αοεικα{ἶνο οἵ ουπηαίο εἱρηίβοκείοι, 48 εἰκόνα κατα- 
γέγρακται 1ού Ὁ 5. . Οεπι, ΑΙ. 86, 126, 1ος: Ἐπκίαν, ἵπ Πω. 

1393. 48 Σημείωσαι ὅτι εἲς τὸν θυμὸν ὁ Κύκλωφ ἀλληγορεῖται. 
Ὦ 3 Δαιδάλων. Τ]9 Ἠδίηο Δαίδαλα ἵ9 αρρ[εᾶ Ὀνουῖν {ο Όνο (ο να] 

Ἰε]ά αἱ Ῥ]αΐασδας, απά {ο νο ννουᾶση αἰπίωσς Όνευ εκ) εοᾶ, 8ου 

ῬαπκαἨ. 16 Δαίδαλα ἑορτήν . . . τὰ ξόανα ἐκάλουν δαίδαλα. ἜΤϊνα 
(οκ τ να] να» Ἰνοὶά οπος ἵπ αἰχεγ γοατα, ἵναξ Ένετο γνας αἴκο α πηῖπος 
ορ]ευγαίίοη «ΥΕΤΥ βετεπΏι γεας, 

1] ο 66 ἆ ϱ ΡΙπέατοὴ. ΕΥ. Ώε Πακδαϊίε Ρἰαἰαδεπείδω ( γάει- 
νασἳ, ν. 6οτ), α (σαριιεπί οἵ α που] πο Ίσηρετ οχίασί, Ῥτενεγνεά 
Ὁγ Εκεί» αἶσπο. 

ϱ 6 τοῖς Ὀρφικοῖς ἔπεσι. Το Οτρ]ῖο Ῥοεπας οοπαῖκὲ οἳ (1) Ένα 
Ατροηαηιισα, (1) α οοἱ]οσίίοι οἵἳ Ἠγτωπα, απᾶ (1) Λιθικά, α Ῥοσπι 
ἀοκοτίυἶπᾳ “ Ῥτοείοις αἴοπος απάἁ Ενοῖς νἰτέασα, ο] ἵπ Ἐρίο πιοῖπο, 
νε]] οἑεοὰ Ὁγ 0. Πεππαπη, Τ4ρ.. 18ος, απᾶ ὉΥ Α0ε]. 

ο 7 ὀργιασμοί. Ο6. Βανης, Τη. Ίεα. Ὀργιάζων. θύων, ἐπιτελῶν. 
Ὀργιασταί. οἱ τὰ μυστήρια ἐπιτελοῦντεν. 866 ποῖε οι 6 ἆ ρ. 

ἆ τ ἱερουργίας. Ο, τα]. 

ἆ ϱ ἀκρατοποσία. Τ]α Ῥαβδαρο ἶς φποιοὰ τοπ Ῥ]αΐο, Ίσως νΙ. 
115 Β. ο, Ισως ἩΠ. 6] αποϊοὰ Ἠεῖονι 699 α. 

θ4 ο 2 τὴν χολὴν οὐ καθαγίζονσι. Ἴ]ο ραππο αἰαεπεηί 
.ος 



πο 80ΟΚ ΠΠ, ΟΗΛΡ. 1 θ4α 

ο. ποροκίοὰ αἰπιοκέ ἵω Αιο καπιο ποτάς 1 Ῥ]πέατοὴ, Ὠς Ουπέωραὶ. 
ο 1αοοφὲ. 141 0. 
86 Μραν. Ύτμετ οὔφοσγος (ναί Οχί5 Φ{ΟΓΥ 8οεπης {ο Ὄ9 πποη{]οπεά 
σος 8] ὃγ Ῥ]αίατοὴ. 

Ὁ Ἡ ο ἐνταῦθα. Ῥαἱατοὶν ννας της αἲ ΟἸκετοποία ἵπ Βοοοιία. 

ο. ᾱ 4 Ἡραν Τελείαν. “ο πιωδέ πο οπξ ΟὨναί Ῥαφεαρο οί 
Ῥαμκαπίας, Αγοὐάίοα 453, ὙΊνετο Ίνο βροα]» οοπουγηἶπᾳ ἴἶνο ἔΊντου 
ΣΓΠαΊπες οἵ ζππο, αἱ α αἶτ], α ῥτονη ποπαα, απᾶ α π]άσνε: “ἴπ 

Βεγπιρ]ιαίας Ενογ «Αγ ἶνετο ἀνιο]ὲ Τεπποπυς, ος οἱ Ῥείαρρις, απά 
Ἠστα νας Ὀτουρ]νέ αρ Ὁγ Ες Τεππεπις, απά Ίνο αρα Ὀ]1ο]ιοὰ ἔντου 

ς {αεϊναϊα {ος νο ροάάσεα, απά αρρ]οά ντου ΦΙΓΏΦΙΠΕΦ {ο Ίνα, 
ο σα ίαα Ίνα, πο γα α΄ υἰτμία, Ολα (Παἲς), απά νο κ] 
ος πιαττϊοᾶ {ο Ζευς, Ίο οπ]]οά Ίνες Τελεία, Ῥεγεοα, Ὀτέ γνλνει εἶνα 

απαττε]]εά {ος 8οππς επ 56 ος οἶνος γεν Ζέας, απά οα1πο Ὀαοῖς 
{ο Βεγαρ]να]υς, Τοπεπας παπιοῦ Ίνε Χήραν Ἠγίάοιο” Τῆνο οντίπο 
απά ἵπιαρο οἱ Πετα Τε]εῖα αἲ Ῥ]αΐπεκο 9 αἱλο Ὀτίεβγ ἀεεοτίυφά ὮΥ 

Ῥκυκαπίας, Βοεοι. 3841) (Υἱρετ). 

86 8 1 τὴν αὐτήν. Το οοπαρ]είο νο αγραπιεπέ, ηλ Ύτμετ 

πϊκαπδετκίαπάς, ἵέ ἵν εαβλείεπὲ ἐο τεπιεπιῦος ναί Εἰοϊλγίο 9 
πποποπεᾶ ας α ἁπυρ]ίοτ οἵ Πετα; ο{. Ῥϊπά, επι. η. 1 

Ἐλείθνια, πάρεδρε Μοιρᾶν βαθυφρόνων, 
παῖ µεγαλοσθεέος, ἄκονσον, Ἡρας, γενέτειρα τέκνων. 

Ἠαι]οᾶ, Τλεοφ. 913 
ἡ δ Ἡβην καὶ Άρηα καὶ Εἰλείθνιαν ἔτικτε 

μιχθεῖσ᾽ ἐν φιλότητι θεῶν βασιλῆς καὶ ἀνδρῶν. 
5 6 Ἂρης. . . ἀρήγων. “Ἀονα εἰγπιο]ορίαο ταίίο . . . Ριδΐο ἵπ 

Οπαεγ]ο (407 Ὦ) κατὰ τὸ ἄρρεν τε καὶ κατὰ τὸ ἀνδρεῖον ἀῑσέωπα 6999 
πιαναῖε,. (ἄσπιεπα Αἰοχαπάτ, ἵπ Ργοίγερί. Ρ. 33 ἀπὸ τῆς ἄρσεως καὶ 
ἀναιρέσεως᾿ (Υ1μετ). 

5 Ἰ Απόλλων δὲ ὧν ἀπαλλάττων καὶ ἀπολύων. Ῥ]α. Ογαί. 4ος Β: 
Οὐκοῦν ὁ καθαίρων θεὺς καὶ ὁ ἀπολούων τε καὶ ἀπολύων τῶν τοιούτων 
κακῶν οὗτος ἂν εἴη; ἵπ Οραί. 4οἡ Ἐ Ῥ]αΐο αἰ]ηάοα {ο α ππογο ϱΟΠΗΠΠΟΗ 
ἀεεϊναξίου, ἔχοτα ἀπόλλυμε: πολλοὶ πεφόβηνται περὶ τὸ ὄνομα τοῦ 
θωῦ ὧς τι δεωὺν µηνύοντο, (σα, ΑΙ. (Δίγοπε, Ἱ. 19) εἶναι 
απ. αὐειτά ἀετϊναίΐου {χο α Ῥεϊνωίνο απά πολλῶν: Απόλλων 
µέντοι μυστικῶς κατὰ στέρησιν τῶν πολλῶν νουύµενος ὁ εἷς ἐστι Θκώς. 

ἳ ΡοερίγτΥ πποπίίσας αποῖνετ ἀστίγαίίου, ἀπὸ τῆς ἀκτίων πάλσεως, 

1. Ὁ 4. 

| Ὁ 4 (ἀπὺ τρόπον). Ρα. Περ. «1ο Ὦ οὐκ ἀπὸ τρόπον λέγει. 

βλ νο 

ποπ σ υπσομμμ μο ποο..ῖ-.ἽὝ-----ἷ--.ῖ. ν- 



66 ΤΗΕ ΡΠΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ 6Ό8ΡΕΙ, 

Ὁ Β ἐζάγαγε πρὸ φόωσδε. Ἠοπα, Π. ανὶ. ΤΑ {. Βε]νο. «περισ- 
σεύε ἡ πρὺ πρόθεσι Ἐπί Επκαλήας πποτο οοστοσεῖγ καγε: “Τα 
πρὸ φόωσδε (νο ρτοροκίήοη 5 πο υφοὰ καρατβποιµ)γ (κατὰ τὸ 
παρέλκον), Ὀπί ἱπά]ομίος νο παπί οοπαίπᾳ Γογλ πο Ἠρίνε: 
Απά Ίνοτὸ φόωσδε ἵ9 οχρ]απαίοςΥ οί νο ρτοροκἱείοι πρό. Ἰπ 
Ά αἰπηῖ]αχ Ῥάρκαρα, Ἠοπι, Π. αὶκ. 1031, φόώσδε κίαπᾶκ αἶσπο: 

σήμερον ἄνδρα φόωσδε µογοστύκος Εἰλείθνια ήν κατ 

Τ]νο Ιπφοτίου οἳ πρό παὶρ]νε ἵνο ακοτ]νοᾶ {ο νο οχίμεπου οἳ νο 
πηθίτα, Όπε Ῥ]ηέατο) οἰαίπις α αροεῖα] αἱρπίβοππου {ος δε, Τη κο 
ΠΠΑΏΠΟς Εωκίαήαφ αγν ενας ἵπ Π. χἰκ. α18 υ] 

ἐκ δ’ ἄγαγε πρὸ φόωσδε καὶ ἠλιτόμηνον ἑόντα | 
«Ας Ρεοροαίώοα αρό πελώ Δι ρω μα 
9 {41 ακρτοκκοά ἵπ νο νγοτάς ἐἶναξ {οἱ1ουν, 899 Ὑρε ποίς, 

61 σύνθεσω, ' οοπιροεέον”: ο, Ατΐίοι, Ελεί. αἲ Αἰεκαπάν, αό.τ 
σκόπει δὲ καὶ τὴν σύνθεσιν τῶν ὀνομάτων, ὅπως µήτε συγκεχυµένη µήθ' 

ὑπερβατὴ ἔσται. 
ϱ ὅ τὺν εὐηθέστερον μῶθον, ΤΗῖ9 είουγ ἵ αἶκο (οὶᾶ Ὦγ Ῥασκκπίας, 

116, 

ϱ 8 ᾽Αλαλκομένα τῷ αὐτόχθονι. Ῥαΐκαη. κ. 71“ Αἰαϊκοπιδηκο 
9 α γ]]]αρο οί πο ρτεκί εἶκο, απά Ἴἶου εἶοδο {ο Εἶνο {οο οἵ α Ἱπουα- 
ἑαΐίη οἱ πιοδεταίο Ἰναίρ]α, ἩΤ κο 9 πάπας {τοα Αἰαϊκοιπσπος, απ 

ααζος]]νοῦ, γελιο ἵ9 καἱά {ο Ἰανο τοκτοὰ Αθίνεπα: Ὀαε οἴνατε καΥ 

Ενα Αἱαϊκοπισηία γα οπο οἳ νο ἁκαρ]ίοτι οἳ Όμγμος. Άοπιο 
ἀῑδίαπου ἔτοπι (νε γ]]]αρο ἵπ Όνο ρ]αίη ἴ9 α ἱεπιρίο οἵ Αλῑσπα, απά 
απ αποἰεηῖ οίαίπο οἳ {νουγ.’ 

Βιταῦ. 413 ΄ ΑΙαἰκοπιοηπαο 9 πποπε]οποά Ὦγ νο Ῥου,. . . 

᾽Αλαλκομενήϊς ᾿Αθήνη (Ποαι. Π, ἵν. 8). 
ἆ 4 εὐκτέανον. Ἰετα]]γ γίελ. Αοκο]ι, Ῥεγε, 89] 

καὶ τὰς εὐκτεάνονς .. . πολνάνδρους (φοἳ]. πόλεις). 
ἆ ϱ οὕτως, 1.6. “πι Εἶνο αφααὶ ὙΑΥ, νο νΑΥ γοι Ίππο, Το 

κογίθθ., πο τουορπἰκίηρ Ες ππσάπίηᾳα, (νουρ]νε εἶνο γγοτά ππσαπί “ας 

{οἱ]ονς,’ απά Ὠναί α Ὀτίάα] κος Ἰκά Όσοι οπε1οῦ, 8ου Ἠγεάσα- 
Ὀπε])ς ποῖς ἵπ Ἠ]ς οἀ [ίσοι οἱ Ῥιαέατο]ι, 

86 4 1 τὰς Τριτωνίδας. Τείον να α τῖνοιγ οἵ Ἠοεοία, ποτ 
Λἰακοππεηπο, 8ου ποίο οἩ 8φ 99. 

ἆ 6 ἐκ τῶν φυτῶν τῆς γῆς. Τὴο Ῥοοτ οτᾶες ἐκ τῆς γῆς τῶν 
Φντῶν ἵ9 {ουπά {π ΤΟ; εἴε]νοι ἐκ ος τῶν φυτῶν 8οοπΙς {ο Ίνα Ὄνοοι. 
πηἱκρ]αοσά. : 

1ο6 



πο 0Ο ΤΠ. ΟἨΑΡΕ. 1, 4 ο 9δά 

Ἡὶ Ἆκας θώνισι καὶ ὀδήμωσι ἆδοῖου 
καὶ 

πο τοῖσι Φέρει μὲν γαῖα πολὺν βίον, οὔρεσι δὲ δρῦς 
Τ ἄκρη µέν τε φέρει βαλάνους, µέσση δὲ µελίσσας. 
Τα Ῥ]αε. Κερ. 364 Ὦ (ήν Ῥαβεαρο ἰ9 αποοὰ ἑοροῖνας γε]εῖν σπα, 
ᾱ- αἰκ. του βο0/. 
3] 070 (ἰτιστάσεωτ). Έοες ἀναστάσεωε ἄξιον, Ελο τεαβίτᾳ οἳ αἲϊ 
Μ88, νο Οαἱκζοτὰ τείαίης, τενὰ (ἐπιστάσεως) ἄξιον ει Τουρ, 
παπά οὕππρατο Ῥοϊγυίας, χἰ. 4. 4 πέφηνεν ἡμῖν ἄξιος ἐπιστάσεως εἶναι 
καὶ ζήλον, παπά πιΔΗΥ οἴ]νατ Ῥάβκαρο.. ΟΙ. Γεείο. Ροϊψδίαπ. ἵπ νου, 
«διά ργαεκεγέίι ἐπίστασις ἀῑοίέας, ουπα κα αἰκείππις αἆ τοτα, εἳ οἱ 
ἵπιποτωπας, πἆ απ. οοπεἰἀεταπάσπα οἱ οχρεπἀσπάωπα: λήπο 
παἰπκάνετείο, αὔεπίίο, ἀθίμεπία, οπτα, εί εἰὐπῆία μες 
οοπ]οσέατες ἀνατάσεως, νεο 9 {ουπά ἵπ 132 ᾱ, Όαε ἵς {ας Ίεαυ 

αρρτορτίαϊο. 
6 6 Ρε. οναε. 497 0, Ὦ αποἰοᾶ αἱκο 299 3, 193 6 4. 
α τ τούτων παλαίτατα. ΌἨπ νο 9ο οἵ νο καροτ]αἶνο αν 

εκρεοκείης α οτΥ Ἰήρ]ι ἆορτουο οἵ επρετίοϊεγ ατἰεῖηρ {οτι ᾱ 60ΠΙ- 
Ῥατίκοα,) 9ος 1εἱ{, Οἱ. Ον. 6ο. 4: Ὠοπα]άνου, 6Κ. Θγ. «τό; 

] Βεταλατάγ, ΘΥ. βγνίας, 438. Ἠοπι. 0. ν. τοῦ 

| Φησί τοι ἄνδρα παρεῖναι ὀϊζυρώτατον ἄλλων. 
Τηπισγᾶ, ἵ. α΄ ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενηµένων. 8. {ομ. Ευ. 

| Ἰ, 1 ὅτι πρῶτός µον ἦν. Ἠείκεὶ Ρτοροθος {ο τενὰ παλαίτερα, απἱίο 
πππουθακασίγ απᾶ νε]οαέ αα]νοτίεγ οἱ Μ88. ΟἨ νο Εργράαν 
οεἱ μία οἵ Οπτοείαη ροάςφ απά ομπειποπίθα, 860 Ἠάι, Π. 64, απά 

' ο, Ἐν. (ΒΙεο) Η. 9] π. 
4 » Τῆα παξυτα] οτάοτ οί Εἶνα νιοτὰς 9 ἱπνοτίοά, Οεἰτία είπα 

Όνο καπ, απά Τα] νο Ἱποσῃ. 
4 ό Νάλον. Ὑοάσπαπη, 4], αποίος α Ἐγπιν ἴπ οπους οί 

«νο Ἠπτίπς απά οσα ά θα] Νο" ἴπ νελήοἷν Ίνα 9 οσἱ]οά ' {αίλνος ος 
αἲἱ νο ροῦς.’ 

ἆ 8 ᾿Αθηνᾶν. Ἀοο Ενα ποῖο ος 1110 4. 
860” Ἠφαιστον. Ρας. Οραί. ο] Ο Φαῖστοι ὢν τὸ ἧτα προσ- 

«λκυσάµενος. Ἐποίας, Ον, Αγ, 4, π. 4 Το παπιο ἵα ῥτοαυἳγ 
Φεε]νοά {το ἠφθαι.' (ἄ. 8φα1, ΛἀῑΠετοηί ἀοτίνα ίσου ἵν παρμονίοὰ 

Ι Ὁγ Εταρκο (Βίτοῦ, 4. τό ποιο), Τῆνο παππο οἵ Όνο ροᾶ ἴ9 (ἶνο 
11ο 4 νο Ἐργρίίαυς ΓΙαλ ος Ραίαλ, "(ο οροῦ,” ἵπ (ἶνο 8οΏ9ς οί 

το] 

πμ μασ Νο Ὅσωμωα ην 

συ υυν 

οκ κας 
ών. 



86 ΤΗΕ ΡΒΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΡΟΝ ΤΗΕ Θ08ΡΕΙ, 

“άσε, ουπκέτασίος, κουλρίος” Ο. λαερ. {. αρό. Ἡ. ᾱ, απὰ 
Ῥοτρὴ. 1 Πιαφ. αποῖοᾶ οἳ 116 Ὁ 4. 

α ἡ λίανεθῶ. Ο. {9 8. 
5 6 τῇ προλεχθείσῃ αὐτοῦ γραφῇ. ΟΙ. 18 ἆ 8. 

8] Ὁ ι τὸν Ἡλων, φησί καὶ τὴν Ἀελήνην, Ὅσιρω ὄντας καὶ Ἴσιν. 
Έος ἴἶνονο οχρἰαπ βίος πνοτάς αἀάοά Ὁγ Εακουίας, Ὠἱοῦ. Βία. {. τε 
Ίναφ οϱἱΥ ὑφίστανται. Α {αγΐ]νος οχρ]απαίση κατ’ ων. 
ὄντας ἰς {ουπᾶ οπ]γ ἵπ νο Ἰαΐίετ 195, 

Ὁ α καὶ θερωῇ. Ἡλο Φαἱώοίος οἳ ένο πανό, ἐν ΑΙ 3 
Ένο κοαδοΏ {ο νο, αρείηᾳ απιά γνήπέες, πκέεκὰ οἱ έἶνο Ίνγου οἱ {ους 
τηοΏ έ]να απο ἀδεοτίυοά Ὦγ Βίτεϊι, Αποίοπίι Εφγρίίαπε, Π. 313, παν 
ταίετεπος {ο Ολί Ραβδαρο οἵ Ὠἱοάστα». | 

ϱ 2 Φασὶ δὲ συµβάλλεσθαι πλεῖστα. Το αἰεταίίοηι οἵ Ονία, εἶνα 

ἐοχέ οἵ Ὠἱοάοτας, Ιπίο φύσω συµβ. πλείστην, Ὑνοίνας πιαάο ὮΥ 
Εικουίας Ἠἰπιδοὶ{ ος Ὁγ 9 ἐγαπβοτίνογα, θο6ης {ο Ἰνανθ ατίνον τοι 
πο οὑφογτίηᾳ (νο οουπβίτισίἶοῦ, τῶν θεῶν τούτων τὸν μὲν κ.τ.λ. απά 
ενα ραγε{εάνο 8εΏ9ο οἱ Εἶνο ϱεπ/{1γος πυρώδους, πνεύματος, κ.τ.λ., αῑος 
συµβάλλεσθαι, {ος π]ηεὶι ο. Ἐαχ. Μίεά. 48 

Σνµβάλλεται δὲ πολλὰ τοῖδε δείµατος. 
ἆ 8 Δία. ΟΙ. ϱο Ὁ 4, 8ι8α Διωὼ δὴ καὶ Ζεὺς λέγεται ὁ κόσμος 

ἐπαδὴ τοῦ ζῆν αἴτιος ἡμῖν ἐστι. 
806 1 Ἡφαιστο. Ὦ6υ ποίς οἳ δα 2. 

5 μητέρα. Τ1ο βοᾷᾷοιο Ἁίωξ, π]νοχο Ώαίηο οἱρηίβος “Μοέίνας, 
ΠΙΑΥ ο φυρροθεά {ο τερτοβουί Νπέτε, ένο πποῖ]νες οἵ αἲ]. Β]νο γγας 
νο πὶ{ο οἳ Άππον Εά, /πιἰκίγοκς οἱ εἶνο ροᾶς, 'Ἰαᾶγ οἵ Ἡδανεν.’ 

Πες εἰαίασα γεν α Ἠοπ) Ἰνοσᾶ απο {οαπά ἵπ αἰπιοσί 6ΥΕΣΥ μτεκί 
τβθατα οἵ Εἶνο ννοτίἀ. Ο6, Βἰτοῖι, 11. 31: Ἀθάεππαπη, 112. 

ας Δήμητραν. Οἵ. ΟΥρλ. Ηγηιπ. 4ο. 4 

Σεμνὴ Δήμητερ, κουροτρόφος, ὀλβιοδῶτε, 
πλουτοδύτειρα θεά. 

Οµ (ὖνα {οτι Δήμητραν, 866 ποῖςρ οἩ 45 ἆ 1. 
Ὁ 5 Έλνευ {ο οαἱἆ (ο ὃο ἕα )ο ππποσωε σὲ Ταεὰς α ἑρνοὸ ἵνα 

εἶνο Ἰηφετίρέίοα 
Ώκεανωι και Τηθν Δημητριος. 

Τί γγας ρτοῦαῦ]γ α νοείνο οβετίηᾳ Ἰοίοπο νο τοέαγη- νογαρο οί 

Πεπυσετίως {χοια ία, Ο. Ῥ]α. Τε 0µαο, Πε. «1ο α Δημήτριος 
μὲν ὁ γραμματικὺς ἐκ ΒἩρεττανίας εἰς Ταρσὺν ἀνακομιζόμενος οἴκαδε. 
Βοδε ποῖςε οἳ 18ο 1ο, 

Ὁ 6 Ὠκεανὺν εἶναι . . « τὸν Νάλον, Ο. Πάι, Π, αι Ἡ ὃ' ἑτέρη 
108 



στ 100Κ ΠΠ, ΟΗΛΡΑ, 3, 3 8ος 

κ εκ λέγα ἀπὸ τοῦ Ὠκεανοῦ ῥέοντα αὐτὸν ταῦτα μηχανᾶσθαι, τὸν δ᾽ 
Ὠκεανὺν γῆν περὶ πᾶσαν ῥέαν. Ὠϊοά. 8ἱο, {. 31 οἱ μὲν κατ’ Αἴγυπτον 

οὐ υρρέντου οὖν οἰωουμένην κών ῦ φωνό οδεὺν οὴν 
το σύστασιν λαμβάνειν. 
σ 6: Διός. Ὠϊοερο]ίς (Τλεεκ), Ἠειιοροϊϊ (0Η, Αἠπή), Ἠετπιο- 

ροκ (Κπιώπό), Αροϊποροϊΐς (Ε4Μ4), Ῥαποροῖίς (Ακπνν), 
Επεϊηνγίαροϊί (Ε]- Καθ). “Ένει νο του τοποτίοᾶ {ο Εἰ-Καὺ 
ἴο Ῥταγ ἴο Επεϊγία ” (Έσπιαππ, 1ο). Α (επιρίο, 4 ερλίης, απά 
Ρατὲ οἵ Ενα απεἰεηέ γγα]]ς νάνο Όσοι ἀἰκοογετοά αἲ Εἰ-Καῦ, πε]]οῖι 

ο πας νο φοαέ ο Νοολουέ (Εοϊνγία) νο να]έπτο-ροάάσκα, ΟΠ. 
λίαερ. ἵ. τος; Ἠοάσπιαπη, 141. 

6 ϱ Τριτογένααν. Αεεοτάΐηᾳ (ο Ῥ]αε, Ώε Πε. εἰ Οκ. 48τ Ε, 
Ένα Ῥγίλαροτεκπα, Ὑε]νο 6ὖγοπ αἀοτποά παπηῦοτα απά ρεοπθίτίσα] 
Άρατον νε ζει ἶνο παπηςς οἵ (]νο ροᾶς, 'οπ]]οὰ (νο οφ ἱ]αέοτα] ἐτίαπρ]ο 
“Λνεπα Ὄοτα {ποσα νο Ἰνεκὰ,” απά “"Ττοροπεία,”' Ὁδοπαφο {έ ἰ9 
Ἠποσίοά Ἐν Όντου ρετρεπάἱσα]ατα ἁταννη {γοπα νο απρ]ος. Οτ Ον 
Ἰαμέ οκρτοκείοπ οοπιρατο Τήπαειω (λε Γοεγίαπ, 98 Β, ἵπ Βεκ]κοτς 
Ρἰαίο, ἵκ ἰσοπλεύρω τριγώνω δίχα τετµαµένω καθέτῳ ἀπὸ τᾶς κορυφᾶς 
ἐς τὰν βάσιν ἐς ἴσα µέρεα δύο. 

ο λενεπα ἵνας οἰαίπιοά Ὁγ νο ἀἆγγοί]ετα οἩ ένο Ίμλκο Ττίέου ἵ9 
ἵα Ἰάῦγα ας Ἱανίηρ Όεον Όοτη (ἶνοτο (Ἠά 1. ἵν. 189 τῇ αὐθιγενᾶ θεῷ 
λέγουσαι τὰ πάτρια ἀποτελέειν). Τ19 «αππο ἀοτίταίίοι ἴ9 πιοπεοποά 
ὮΥ Όνο Βε]νο]ίακέ ον Ἠσπι. ΕΠ. ἵν. δις, απά Υ Ἐατ, ἴοη 811 {. 
Οναγε ἀετίνα (νο παππο Ττορεπεῖα ἔτοπι Ττίέο, α τῖνετ οἳ Βοοοξία, 

ος {τοα τριτώ,  Ἡοοσξίαν ποτά {ος “Ἠεαά. Επί 966 Ῥτοί]ες, ].ο., 

πο αοοερία (ἶνο ἀετίγαίίου Ίτοπι Τρίων, 45 πηδαπίης τυκηίης 
πιαίετ. Αννα ἵ ἰάεπΙβοὰ νε λεῖν νο Εργρίίαη ϱοάάσδες Να ὉΥ 
Ρα. Το, αι Ἐ . Ἡ. (Βἶτο, 141. 390--4μ). 

ἆ 5 γλανκῶπιω. δΒο]νοί, Μπ. πἆ Ἠοπα. Η. Ἱ. 196 ἡ γλανκοὺς καὶ 
καταπληκτικοὺς ὤπας ἔχουσα. ΤὴΦ ερἰε]νεί 8οοππς {ο ἀθκοτίοο 
Ροσα]ΐας φίεσπι οἵ φίαγε οἳ εἶνο 6768 (9ο Ἰ.. πιά Βου ία). ΟΓ Ῥαυκαν. 

ἵ. 14. 6 τὸ δὲ ἄγαλμα ὁρῶν τῆς Αθηνᾶς γλανκοὺς ἔχον τοὺς ὀφθαλμούς, 
Λιβίων τὺν μῖθον ὄντα εὗρισκον. Τούτοις γάρ ἐστιν «ἰρημένον Ἰοσει- 
δῶνος καὶ λίμνης Τριτωνίδος θυγατέρα εἶναι, καὶ διὰ τοῦτο γλανκοὺς 
εἶναι ὥσπερ καὶ τῷ Ποσειδῶνι τοὺς ὀφθαλμούφ. 

90 Ὁ 1 βασιλεῖς γεγονέναι. Όπ Όνο ἁἰγαίΕγ ακοτυδά {ο Εργρίίαν 
πρι ϱ.ς Ἠοάσπαπα, 175. 6; Ἑσππαπη, 61,69, 8ο.; Ἁίπερ. ἱ. 161. 

6 1 Άμμωνα. “ΑΠΙΠΟΝ Ὑγας αἶκο ουπαάστοῦ εἶνο Α10ς ας δυρίΐος, 
ὕδσα κο νο γγας ενα Κΐπῃ οί νο ροάν. 6. Ἡ. (Βἰεοῖι, Η1. 12). 

τοφ 



ος ΤΗΕ ΤΕΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ Ο0ΒΡΕΙ, 

ϱ 3 ὁμώννμον. ΌἨ Όνο ἀογίγαξίου οἵ νο παίο Ῥήτα (Ῥ]αγκοὶ) 
{τοσα Τα, ἐἶνο καἩ, κος ϱ. Ν΄. (Βέτοῖν, μμ); Ῥπεί]ες, θν, ΜίΨΙΝ. 88. π. 1. 
λίαερ. ἱ. 87 “Το Ποτγ ἀῑκς Αίονά, Ὁγ νο Ενα καπ πονοα]οά 
Ἠήπιδο]{ {ο πο, γνας α Πγίπᾳ ροᾶ, οα]]οά Ἐδ, αὖ αν αἶκο νο 

Ρἰαπεί Ηκοί{”. ΟΙ. Ἠοάεπικπη, τ4-χό, 0. Ἐ'. (Βίοι, 1. τό], 
4 4 Νάλον. Ός νο Ιάοπείθοαμοά οἳ Οετίς ψ]εν εφ ο ες 

λίαερ. Ἱ. 111; Βἰτοι, 11. 14 Ἡ. 

61 Ὁ 2 γαλεαγκῶνα. 'Βἰοσί ἵπ νο αρρογ ασπα κο α νοακο].” 
ο. Απίκος. Ηίη. Απιαϊ. Ἱ. 16. 3 "Το ρατίς οἵἳ νο αστα απο Ένα 
εἰου]άετ (ἆμος), νο πρροτ ασπα (ἀγκών), νο οἶνουν (ἀλέκρανον], 
Όνο ἔοτο-ασαν (εῆχνν), νο Ἰαμά οπου Ία Ῥλμνίοφη. Ἡ. 13 

Ἡρρος ασπης.) 
Ὁ 5 Νεκρῶν. ο νωμώώκρώ 

4εαᾷ πποη. 

4] 03 Ὁ Ι Χαιρήμων. Ῥοτρὴγτγ”ς Ερία]ε (ο Απεδο, Όνο Ἐργρίαν 
Ῥτορϊνο, {4 ουπ{αἰποᾶ (ἵπ {γαριση(κ) ἵπ Οᾳ]ος οὐ [ίσοι οἳ "Ταπι- 
Ῥηοἶνας Ώε λγεγί(ε (Ἰοπάση, 1679), απά ἵπ Ῥατίνεγ]ε οὐίου 
οἵ νο απο πνοτῖς (Βετ]έη, 1861). Το απαννοτ {ο ῬοτρίγεΥ 
επ{ἰἰεά ᾽Αβάμμωνος διδασκάλον πρὸς τὴν Πορφυρίου πρὸς ᾿Ανεβὼ 
ἐπιστολὴν ἀπύκρισις, καὶ τῶν ἐν αὐτῇ ἀπορημάτων λύσει Ὑπουρ]ι 
Ἠτίδεν ππάετ νο βο σας παπης “ Ααππηση,) ἴὲ ἵν καρροεοᾶ {ο 
Ἰάγο δει (ἶνο ννοτ οἵ Ἰαπ0]ἱε]νας, απά ἵφ οοπππποπ]γ φποοά ας 
«Ἰω]Ἴεῖνας Ώε λγκογίέε’ 

Τ]νο Ῥαδκαρο Ίντο ο ποῖσά Ὦγ Εακευίας οοσασς ποαχ νο οπᾶ οἳ 
Όνο Ἐρίκειο ( 46), απά ἵς ἵπ ρατὲ περτοδαοσᾶ ἵπ νο απαννος, 
Γ. Μγη. ΙΕ. 4. Της απ ννες Ίνας 80 ππποῖι 1π οοπΊπος νι ενα 
Ῥάβκαρε οἵ Ῥοτρ]ψτγ αποῖοὰ Ὁγ Εακουίας, Ενα Ἡ ἴ ἀοεϊταυ]ο {ο 
αποῖς νο οτ{ρῖηαὶ Οτοεὶς. Χαιρήμων δὲ καὶ εἴ τωες ἄλλοι τῶν περὶ 

ὅσοι τε τοὺς πλανήτας καὶ τὸν ζωδιακὺν τούς τε δεκανοὺς καὶ ὡροσκόπους 

τῶν ἀρχῶν διανομὰς ἀναφαίνουσι. Τά τε ἐν τοῖς Σαλμεσχωιακοῖς 
µέρος τι βραχύτατον περιέχει τῶν Ἑρμαϊκῶν διατάξεων. Καὶ τὰ περὶ 

ἀστέρων ἢ φάσεων (εἱϱ) ἡ κρίψεων ἡ σελήνης αὐξήσεων ἡ µειώσεων ἐν 
τοῖς ἐσχάτοις εἶχε τὴν παρ Αἰγυπτίοις αἰπολογίαν. 

Οἄναετεπποῦ οἱ Αἰοχαπάτία, ππεποποᾶ αραΐη τοῦ Ὁ 6, 4. ὁ 
Ἱφογραμματεύς, Ὑνα8 ἴ]νο Ίκθερετ απά εκρουιπάος οἵ νο καστοᾶ 
νους {π νο Ἠυγαςγ οἵ (να Βεταρσσπα, απά αετγγατάς οπο οἵ ον 

..ο 



Όο 190 ἨΠ, ΟΜΑΡ, 3, 4 αν 

τ επίστε οἳ Νοτο. Ἠ]ο ολίεί γγοτ]ς γκας α Πίουψ οί Εφηρί. Επθουίως 
ο καγε (Ἡ. Ε. τν. 1) Ενα Οτίρεν ' αιδίοὰ Εἶνο Ἰουίκα οἱ ΟἨκοτεπιοῦ 
Ένα Βοἷς. Βιαῦ. 8ού ἀονοτίοος ΟἼνποτεπιον α9 α Ὀοαρεαϊ απ 

ος αἰδίου]ους κοἱο]ἷδὲ γε]νο ποοοπεραπίοά Αεἰίις Οαἶ]αφ οἩ Ἠίφ γογαρο 

Ἁγείονε, ἵ. ϱ91, 639, οὰ 6. Ἡν. (Βἰτοῖι, Η. ϱοϱ). 
Ὦ 5 ἐν ἀρχῆς λόγῳ τιθέµενοι. 8ο (Ορἱκίοτὰ τεᾶς γε] ένο Ἰαίου 

ος 1188. ἱποίοιά οἱ ἐν ἀρχῇ λόγων τιθ. ΛΗ, α οἰπαρ]ας τεκάἶπᾳ γη]ο]ι 
ο ας που]ά Ίνα σου Ὀείίετ {ο τείαίπ. θε, ογετες, 119 8 1 ἐν 

ος ἀρχῆς τε λόγῳ τίθεσθαι τοὺς Αἰγυπτίους. 
-Ἡ  καρανατέλλουσι. μία τοίοτα πο {ο Εἶνο ἐἶπιο οἱ εἰκίηᾳ, αν 

ο υνανατέλλω, Όπῖ ἔο νο ροε]εἶσου οἱ ίαση Ώθας (νο χοάΐας, “Ὑἱάεπέας 
Παρανατέλλοντας αρρε]]α»9ο ρτορσίο ᾳ αἱ ἀθοβπογαπη δαπὲ αἀπαϊηἰφίτὶ 
εξ λατουργοί, ἀϊνοτείᾳαο οεηφεαπέας 4 Ρἰαπείίο εἰ αἱρηία ἱρεῖς. 
Βαἰτηκακίυα, Τε αππίᾳ ούπαα. 5563 αποίοά Ὦγ Βεραΐατ, πιο αάάν : 

| "αιπι Ὠἱοάσταπι Ταγεοηφαπι Οοπίτα Οεπείλίίασος Ῥοτρ]γτίας ἵπ 
ος απιγοάμαίοπε αά Ρἰοἰεπναεωπε: Ὑπύκεωται τοῖς δεκανοῖς οἱ εἰρημένοι 

ἑπτὰ ἀστέρων.' Το Ῥιοἱειππσις αὔΌογο πιεπέ]οποὰ ἰ9 ἐἶνο οε]οῦταίοά 
ο παίτοποτησς, απά νο γγοεῖς {ο νεο] Ῥοχρ]ιγτΥ τοῖς απ Τπίτο- 

-.ποίίοα πας οπε{1οἆ Τεγαδίδίον ἂς Αροίεἰεηπιαίδι εἰ «ωάίοίέε 

ἃ ο 6 δεκανούς. Τ]ο 46ο ἆορτους οἱ ἐἶνο ολρέίο Ἱνετο ἁῑγίάοά Ὦγ 
απεϊοπέ ακἰτοίορετε ἱπίο 46 “ἀθοκπί, απά ἶνο “ἄθοκπιφ Όνις 
ουπἑαἰπίπᾳ το ἆεμτοος 9 οαἱ]οά Ὦγ Εἰσπιίους λαίοτις, Π. 4 
(ἈΕΐμπα, Ραίγοί. [αι. κἴ. Οἱ. 1) «ρτασφος ἆθοσπα ρατίπη αἱρηί.) 
«Ὠεβαίε Ἠἰτωίσυς δν. Η, ο. 9: Ῥδσσπος πιαρηὶ παπί οἱ 

Ῥοϊαμέα ας 6.6, οἱ Ῥετ ἔρθος ῥεοδρετα οταπία οἱ ἱπίοτύυπία ἀθοετηί.) 
Ἱπίτα, 178 ἆ 8 τριάκοντα ἓξ κατὰ τοὺς δεκανούς. 996 χο οχαοί γνογᾶς 
οἵ Εἰκαίσας ἴπ Κτοῖς οὐ ου (Τοα ποτ) ο. 1. ο, 4. 

ὠροσκύπους, Το κίατ νεο ἵνας τἱκίαᾳ αἲ νο πποπιοπὲ οί 
α΄ οἰή]ά)ν Ἠσέλν ἵναν οα]]οά Ἰία ὡροσκόπος: {ἱθ ἴωται Ύλας ἱκο 
αρρ]ίοά {ο Όνο εα]επ]αείοι οἵ νο τοἰαίοπς οἵ Οι κατ (ο νο 

Ῥομίέσπα οἵ οείαίη οἴ]νας ρἱαποία απ κατα; ο{, 666 ο 6 ὡροσκοπείων 

τηρήσεε. (. Ῥετα, δαί. νὶ 
ἑασπιίπος, Ίνοχοκσορα, Ὑατο 

ε Ρίο Οµκεΐα., φποίοά Ὦγ Βομυίας, ἀαβπου νο Ίνογοφοορο ᾱ4 ἶνα ίση 

οἵ εἶνο Ζοά]ας, τὸ µύριον τὺ τὴν ὥραν ἐπισκοποῦν ὅτε τις εἰς φῶς εἰσγει. 

Απο ὑμλο κ ὐλλα 

ο ο πὸυ "ον κκ 



ρα ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄΟ0ΒΡΕΙ. 

Ὁ 6 κραταιοὺς ἡγεμόνας. Ἐοτ Οπής νο Απά ἵπ Ἰαπιυ]οίνας, Ώ 
Ἀίγη. υ.  (Ῥατ]νογ) κραταιοὺς καὶ ἡγεμόνας, 'Ῥοϊαοπίαίος απά 
παει Ο. Λοοὶλ, φαν. 6 

ἐν τοῖς ᾽Αλμειχιακοῖς φέρεται. νο {οσα ἀλμενιχιακοῖς {9 
(ουπά ἵπ ΛΗΙΟ, απά ἀλμενιαχοῖς ἵπ Ἡ. Τους απο αἲἲ νο οἰδοιε 
απά σε Μ88. οἱ Επκουΐας, ὮΥ Ὑνλοδο αποϊκείου νο {ταρπιοπί οί 
Ῥοτρ]ιγτΥ Ίνα δει Ῥτοβοτνοά. Ἰπ νο αΏσνες οἱ Ἰαπιυλοίῖνας 
(Όε Αίγα. η. 4) Ὀοείάςν ἀλμενυχιακοῖς, ἀλμενικιακοῖς, ἄλμενι- 
σχιακοῖς Όνο Μ88. οοπέαίπ φοτεταὶ Ίος Ὀορίπηίης σι σ, 

ενἰάεπί]γ Όσον ἀοτίνεά ἔτοπα Ενα οἰάετ {οττα ὉΥ νο τερεΗ ίση οἱ σ, 
νο Ἰαὲ Ἰοίίοτ οἳ εἶνε ρτοσρά(πῃ ποτά τοῖς, 4 ΥΟΓΥ οΟπΙππΟΏ απιά νε] 
ΚΠΟΝΏ οππ96 οἱ γατίους τεκά(πρ». 

Τ]νο {οσπη ἀλμενιχιακοῖς (ἀλμενιαχοῖς) {9 βεπετα]]γ αἀπηεοὰ {ο 
ο εἶνο Ωτοε]ς ἐταπε]ἐοταίίοῦ οἱ απ Αταῦΐο γνοτᾶ {οτισά ἤτοπι Ενα 
αίεῖο αἱ απά α του ΤΟΠ, ΣΠΔΠΚΟΣ, οΟΠΙΙΠΟΠ {ο νο Βεπήίο 

Ἱαπρυαρες, απά πηδαπίηᾳ “ο οουπΕ. 8ου Εποφοί. Βγή, Μασταγν 
Εποίία Πἰσίοπανψ, “Αἵππιαπας, απᾶ οεροεἰαΙ]γ Ενας Τε, Τε. 
Οσπουγά. η, Τα να]α Οοπυρατα να, 41ο, 

οίνος ἶνο ννοτάς οἱ εἶνα (Γαρπηεπὲ ρτεκογνοά ὮΥ Επκευίας απο 
Έἶνομο οἱ (Ἴναστεππου (1--δο Α. 9.) ος οἵ ῬογρΗγτΥ Ἠπικο]{ (143-396 
α.Ρ.}, Ἆο Ἠαγο ἵπ εἶνο Οτουὶς ἐταποἰσγαίου α εἶοατ Ιπάἰοαείοι οἵ 
Όνε Αταῦίο οτἱρίπαὶ οἵ “αἱπιπηπο  ποατΙΥ α νουκαπά γδατα οασ]τετ 
να 9 Βτκί οετίαΐίη 4ρβροαταπου ἵπ ἘΕπρ]ει, ἵπ Έομες Έπουα 

(1216 α.ν.) (Μωσταγ). 
Έτοπα (ἶνο οοπ{εχί ἵπ Ῥοτρ]γτΥ απιά Ἰαταυ]1οἶναφ ννο Ίεαση Όνας 

ενα ̓ Αλμενυχιακά ουπ{αἰποὰ απ ποοουπέ οί ἐἶνο Ῥ]απεία, νο αἶρης οἵ 
Όλο Ζοάΐαο, ενα εἴαν νεο] τίδο πεατ ἔἶνοτα, νο “ἀθοκπί ος 

ἀῑν]κίους ο Εἶνο Εκρεο οἳ ἴσπ ἆορτοσ οαοἳι, νο Ίνοχοβοσρος 
ἀετίνοά {τοι αἲὶ Όνανο απά νο τα]ίπς Ῥ]απείς απά αίατε, ΟὨνείτ 

Ρονεγε {ο Ἰεα] ἀΐδοβδος, απ ἐἰνεῖτ τἱκίπρε απ φεείπρε, απά Ιπάίσα- 
εοπε οἱ Γαΐατε ονεπί». 

Α» Όνοθο ννετο ρτοςἱφε]γ ἐἶνο οοπέσπ{ς οἱ εἶνο οἰάας “αππαπαος,) 
ἓς {9 ἱπιροκείυ]ο {ο ἁοαδέ Εἶνο οοππεχίοη οἱ ἐἶνο πποᾶσγη ΠάΙΠΘ γην 
ἀλμενιχιακά, νελ]οἷι αἁπιέν οἵ πο οἴἶνετ τεπάετίηᾳ. 

Ὁ νοίλνετ ἔἶνο Ἐατορεση Ἱπηρυαρος τοοσί τος (ὖνο νγοτᾶ “αἴππκηκς” 
ἀῑτεςί ἔτοπα νο Αταδίς, ος τουρ νο Οτοεῖς, {9 αἲ Ῥτενεπί απ 

ορεΏ αφ πεφίοῦ. Ἰαπιυ]εἶνας ἰαίος ἀῑσείποι)γ ναί εἶνο ̓ Αλμενυχιακά 



πο λουκ πι, οΠΑΡ. 4 φας 

πετο ουπηρί]εά ἵπ ρατί αἲ Ἰσαμί Ύσπι νο πνογκα οἱ ἨἩστπιος Ττίο- 

πιορίρέως (νά τε ἐν τοῖς ̓ Αλμενιχιακοῖς µέρος τι βραχύτατον περιέχει 
τῶν Ἑρμαϊκῶν διατάζεων): ]χοβο διατάξεις Ψοτο ἀθηστίρείοπς οἱ (ἶνο 
επεϊαίνο ροεἶουκ οἵ αἴατι απά ρίαποίς, ΌἨ νο οοπηέ]οις 

ποσα, ρυκλοά απά σπραυ[α]νοᾶ, πο ατο ατιναοᾶ {ο 
Ἠετπιος Τεϊκνορίκέας, κου Ῥαὐπίοίας, ΒΙ. ἄν. 1. τα, ποτ, ποβογ- 
τίπᾳ ἴο σαχ ρτοκοπέ ῥαθκασε, ἓνὸ τίθρα, ' Τπ Ερίείοία Ροτρληγίί αἆ 
Απεύονεν Λοργράωπα, Ύπ σπα ποίοτί Εικοῦίας 0. ΗΗ. Ρπαεραταί. 
οπρ. 4, Ἰερίεας ἐν τοῖς ᾽Αλμενιχιακοῖς, αποά ποξίας γοσαβαΐαπι 
οἱ Αταια, ααἱ Ῥετείσαα αρροαίοπεπι ἵέα οοταρεταπέε, οἱ 
Οµἱεπάασίαπα Αἰπικηδο]ν ποπ η κης.) 

ο 6 6 φάνσως. Α ποτό παπα] {οτι ἵν φάσεις 5 ἵπ Τΐπι, Τοοοτ. 

ϱΊ Β φάσιάς τε καὶ κρύψιας καὶ ἐκλείψιας. 
ἐκιπολάφ. Τϊο Ετκὲ νἰκίυ]ο τἰαίας οἵ α είατ ἵπ (ο πποτηΐπᾳ 

Εκ βάρλὰ πναν οαἱ]εά ἐπιτολὴ ἑῴα φαινομένη, Ογέως ππαθωείπιων 
ἄρραγεπε, 8ου Ἠτοάονν Ίσηα ποῖο ἵπ οεῖ]οες ον Τις. Η. 78. 
Τα Ίσα ν]κυ]ο εἰκίπς οἳ α οίατ αίτοι ευηφοί Ίνας οπ]]οᾷ ἐπιτολὴ 
ἀσπερία φΦασομένη, ΟΥ σεερεγέίπαα αρραγεµα. δα Πία. ΟΚ. Ποπε. 
Απείη,, “Ακποποπιία. Το ἐπιτολὴ ἑῴα οἵ Ατοζυσις ἰ9 ἀεφοτίροά 
Ὦγ Ηοκίοᾶ, ΟΡΡ. 6οφ, ἵπ Ενα πνογᾶς ̓ Αρκτοῖρον ὃ ἐσίδῃ ῥοδοδάκτυλος 
Ἠώε Οἱ. Τηουρικακί. Εγ. γὶ. 4 Ὁμοίως δὲ καὶ ἀνατολαὶ διτταί, αἵ μὲν 

Ὁ 1φοι ὅταν προανατέλλῃ τοῦ ἡλίον τὸ ἄστρον, αἱ δ ἀκρόνυχοι ὅταν ἅμα 
δνομένῳ ἀνανέλλη. ΟΜ. δα]. ται, Μαιοτηϊ, Μαι. Η. 8. 

ᾱ 4 τὸ ἐ ἡμῖν. ΟΙ. Απίκος, ΕΙ. Νίουπ. Η. 6 ἐν οἷς γὰρ ἐφ᾽ 
ἡμῖν τὸ πράττειν, καὶ τὸ μὴ πράττει». 

ἆ 6 τοῖς θεος. Ο. Πάει. Π. πα, π. 1“ Τουρ νο Εργρεαπα 
απο καἰὰ {ο Ὀοίενο Ενα ροᾶς Ὕνοτο οπραῦ]ο οἱ Γπβπεπείης ἀσκεπγ 
(Ενα. Ῥν. Ευ. 1. ), ἴε ἵς ονἰάεπε Όναε Οκἰτίς (κο εἶνο Οτοοῖς 
Τευκ) παν ουπά Ὦγ ει απά νο ν]οκοά Ὕνοτο ραπκἨηοᾶ, πο 
Ῥοσσσκο ἵνα τε]οσσά Έἶνοπε, Ίνα Ένοοκκο ΕΊνογ 1οεγε ν]εκος ’ (0. Ὑ).). 

ά το ἀπόρρητος θεολογία. Ο Οπάψοτον, Γπεεσναϊ Ἀψαίεπε, 
Ι. «ας (πάσα, 18 ς),  Τής ἀπόρρητος θεολογία, Οία Άτοππα (εἰς) 
απά πουυπά(ο Ὀνοοίοβγ οἵ Ένα Εργρέίαπα, γα ουπορα]οά τοι 

Ότο γαῖρατ ἔννο Ἱππππετ οἵ ἵναγε, ὉΥ (αὐ]οι οἵ (είο) αἹ]οκοτίδε, απἀ 
Ὦγ «γπινοῖς οτ Ἰηετορ]γρλήον.’ 
6 ι ἡὁ δύέα. "ΜΗ ταίσποπη πολᾶστο που Ῥόκκαπα αέτατη ἴπ 

Ἐπκολίο (αστίε ἀοἵων γεὶ οκοἑα ο, σαπι ῥγϊφοίς Λοσγρεία ἐν 
ἀοεσίπας (Ἀναστεπινοπία, Ῥτογκυς αἲ 6ογαπη ἀοσττίπα αἱοπαα, Ἰάσπι 
ο. ας αἱ αἱ Ἡοπνεγαπα Βιοίσαπα ἀΐσετα. Οπσοιπου τεβρίοπετα 

.. ϊ Γ΄ 

. 



ϱ8υ ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 6Ο08ΡΕΙ, 

Λοργρέίκοαπα ἠπίοτνετε, εἰσαί Οταρεστα Ζεπο εἲ Οισγάρρας ἱπίετ- 
γοτίαταπΕ᾿ (Βεραἱατ). ΟΕ. Ἡοδοπκας, 426, ποῖς, ' Βατ ποπ 

{π ΑΏΥ ασ] νεΏκο οἵ εἶνο ἔεττα γνας οκἰτοπηε]γ τατο ἵπ Ἐργρί: πο 
τείεγεηος» οΠΙΥ απο Τηθμλο {ο ἴξ οἳ (ἶνο πποπαπησηία, απᾶ Ἰνοῦν ἀαπίο 
{του Εἶνο πἰπείοοπί Ὀγπααίγ. Ἑσπιαπα, 45ο “ Τ]ηουμ]ι δὲ Ίνα πο 
ῶδεῦ ρτονοά Εἰναί ακίτοἱοςγ, ᾖ. 6. εἶνο κο οἵ νο κίατε ἵπ α πρατ- 
μλίφαο αγ, νεο ψεικέέφᾶ 1 Ἀαγγὰ νι οι ευ 
ρετνίου ἵπ φπεκίίοης οἵ νο οπἱεπάατ.’ 

ἆ 3 διὰ πάντων διῆλθε τῶν ζώων. Ῥοτρ]ι. Ώε Αμ. ἵν. 9. θα 
Ολή4 Ῥάδκαμο οὀππρατο Ὑατυυτίου, Πίο. Ιεφ. οἱ λίονεε, ἵν. 4- 
6. ς ' Ῥοτρ]γτΥ αρροθες ναί {λε ἀοοίγίπε οἱ θοὔ'ε μμιῤεί,-- 
Ελίπφα τοσα λε ογἰφίπαὶ οἱ ὑγωε-ιωογελέρ. Επί (1) Ἡ Ῥτουος ου 
τηυοἩ: {ος αοοοτάἶπᾳ {ο Ες ποίίος, ονετγηίηπα που] Ίνανο Όλοι 

Όνο οὐ]οσί οἱ ἀῑνίπο νεογκμἱρ απποπρ»ί νο εατ]γ Εργρθσπα; Ἰναξ νο 
ΚποΝΥ ΠΙΑΠΥ Ὕνοτο πο. (4) Νοθνίηα ουπ]ά Ἠαγο Όδεν νο οὐ]οσί οἵ 
Ονείχ εχοστα(ίοῦ; Ὀπέ νο Κ πουν ΠΙΑΗΥ Ἠετο, (34) Της ποσα ας 
ηθγετ απ ορἰπίου οἱ {ἶνο ροορ]ο, Ὀέ ο α {ουν οἳ νο Ἰεατησά οπἳγ 
απά (4) Όνοθο πο οἵ νο Ἰοατησά οἵ Ἐργρί, Όωί οἱ ποσο, ἴπα 
ποτᾶ, Οι ρτεοπᾶοᾶά οτἱρίπαὶ οἵ Ὀταο-νγογκίρ ας οπἳ απ 

Ἰπνοπίοη οἵ Ενοίκ Ἰπίο ρ]ή]οφορ]νετ {ο Ἰήάο νο ἀε[οτπή ίσος, απά 
{ο καρροτί νο οτοᾶ({ οἱ ἀοεἰίπίας ραραπίκη.) 

ἆ ! θηρία καὶ ἀνθρώπους. Οἵ. Ηάι. Η. 4’ Ποταε]ον πεαλνοὰ οἵ 
αἲἲ Οήηρε {ο 966 7ος, Όαί Ζευς ννας πο νε λπρ {ρ ὃς 8660 οἵ πι. 

ΛΑ: Ἰαεί, πε] Ἠσταε]ον ρετεἰκοῦ, Ζευς Μέ ον α ἀενίου-- ο ΠαΥ 
ατα, ους οἳ Ἰής Ἰνεκὰ, Ἰνοιά ἴ Ἰνοίοτο πι, απά Ἱνανίπᾳ οἰσινεά 
Ἰήπιβο]{ {η Εἶνο Ώορος, {ο αἰνουν Ἰήπηκο]{ εἶνας {ο Ἠετασίομ. Έχοπι Ον 
σα 186 (νο Εργρίίαης τηα]κο Ε]νείτ καέο οἱ Ζευς νι Ένα {ου οἳ 
5 ται. Όπ νο πνοταλάρ οἳ νο ταπι-Ἰοκάεά ροὰ αἲ Τηευος 966 
Ἠδάσπασα, 11ο {. 

θ4 84 νοµόν. Το Οτοσὶς παππο οἱ εἶνο αἀπιλη]κίτα ένο ἀῑκίτ]οία οἵ 
Εαγρί, Βογηία, Ῥετεία, Βαυγ]οπία. Ος. Πάι. Π. τό ἵν. 64. 

Ἡουσιρίτην. Ἀταυ, 8ο “Νοατ Μεπᾶεν ἵν Ἠοςροίία, απά 
νο Ἰαίος ατουπά ἔς, απά Ἰοοπίοροιία; νει {ατίνας οἳ νο αἴιγ 
Εωαίτία {η νο Βακἰσίιο Νοπις, απά ΟγποροΙ(ς.) 

να ἐν τῇ ἀνοίξει τοῦ ἁγίου. ΟΕ. 0. Ἠ. (Βἰχοῖν, 4. 91)" Ας ου 
α5 νο (Αρίκ) να Ὀωτίος, ροτπιἰκκίοι γαρ Είνεα το να ρεοσίν 
το επέοτ Εἶνο ἑσπηρ]ε οἱ Βαταρί» (Νοῖο.---Ῥτοῦαυ]γ οἳ Οκἰτίς ος Αρκ), 
Ενουρὴ Ρτεγίουκὶγ ζοτυλάάσν ἀωτίπῃ ἴἶνο νε]νο]ο οἳ νο οετεπιοαγ.) 

Ἀαράπιδος Τὴο γατίοις ποοουπίς οἵ Βαταρί ος Βεταρίς ἵπ 

... 



που στ σσ πο 

π ον ᾿ 

94 ὓ 

ο ααοἱοσὲ αωέλνοτς α;ὸ πιυοῖι οοεαρἰἰοκἑοά Ὁγ ἐἶνο ουπΜαείοῦ ὑούτνουα 

ο νο ἀεῑείος, οπο οτἰᾳίπα ιν Εργρίίας, ἶνο οἶνας Ιπίτοάαοεά Ιπίο 
ἵ το Ἑεγρι Ὁγ Ριοοπιγ Βοΐας, π]νο εαυκοά Ἠΐς ουἱοφκαὶ αἰπίπο {ο ὃς 

Αἰοκαπάτία (1) νεῶν Αρία, Κίπᾳ οἵἳ Αἴρος, απά (4) νι Αρίς, 
Ένα καετοά Ὀω]] οἱ ΕΡΥΡέ; ος ταέ]νος γεν Ἠΐς ΠΠΠΤΩΙΑΥ, ππάςς (νο 
Ἀαίπο Βοτο-Αρίς, “ἐοπιῦ οἳ Αρίν.’ 

ἡ θιρακεία. Βίταὺ. 8οι ΑΑΥ9 Οναί αἲ Οαπορις (νετο Ίνα 

ἀκφέρον. (ο. Ώε Ὠἰσίπαί. Π. 6ο “Απ Λεκοπ]αρίας, απ΄ Βεταρίς 
Ῥοΐοκέ ποὺία ρταεκστίνετο Ῥες ΦΟΙπΙπΑ ουγα{ίοπεπα γα]εαἁ ης 7” 
Ταείέας (Πέμ. ἵν. 84), αΏετ ἀθιοτισίπαᾳ νο αἰ]εροά πι]ταε]ος οί 

Ἠεα]ίας πτουρ]έ Ὦγ Ὑδερακίαι αἲ Αἰεχαπάτία ὮΥ Εἶνο αἀπποπ [ον 
οἵ νο ροᾷ Βοταρία, πατταίος νο ἔταπβίετοπου οἳ Ἠΐα Ίππαμο {τοπα 

νο Ἱνα]άΐπα οἵ α πιαρη(βοεπε (οππρ]ο αἱ Ἡ]νασοίία, 

Ἰπά σου απ απεἰεπέ ατίπο καοτοἀ {ο Βεταρίς απ 

Ἱεία, ο Όνεν αἀάν---  Ώσαπι ρεαπι πια] Αοθου]αρίαπι απο 
ποσδσαέας πορτῖα οοεροείσας . . « οοπἱοσίαπί. ΟΕ Ρε, Όε Πε. εί 
Ον, 151 ΑΙ; Ῥτεί]ες, ΟΥ. λίγίΛ. 611. 

Ὦ {τὰ µέτοχα. ἵπ Εί οοτταρί Ῥαβκαρο Νάνος τονζν ταῦτ’ ον 
σέβονται [τὰ µέτοχα] καὶ µάλιστα [πλέον] τούτων [ἐσέφθησαν] τὰ ὡς 
ἐπὶ κλέον τῶν ἱερῶν µετέχοντα" μετὰ ταῦτα δὲ κ.τ.λ. Ὁ Ταν 
εἰσπιση {ας Ενογοίοτο Ε7ν6Υ τονετεπες, απά οἵ Ίνονο ο” νοκ νε λέει 
Ίανο α ἵαεμες εἶνατο ἵπ νο οΒετίηρα: απ πεκέ {ο Όνοιο αἲἲ Ἠνίοα 

εήπμε, Ας.’ 
Ὁ Ἰ Άναβιω. 8ου Ἰοίονν ϱ} Ὦ, Ὑενογο (νο βαππο αἰαίοοπί ἵν 

τοροαίοά. Ο. Ὑοάσπιαπσα, 7] 'Λορογάΐπᾳ ἴο οοἵπο οἵ Ένα 
θασ]τουέ Οεἰαείαα γντίέστα, ἵξ Ὑγας νο ρτασίίου ἴπ Απαῦο (εἱοὶ---- 
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ος ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΛΕΛΤΙΟΝ Του ΤΗΕ 6οΟΒΡΕΙ, 

5 Ρίαςο οἱ νε]]οὶν νεο πουν Ώο σέ]νας ππσπέίοη---ἴο εἴνοσκα οαξ α παη 
ος πεοτκλίρ απά {ο πιακο οδετίηρε (ο Ἠἶπα, Ἐπε {ος Όνο τονξ, απά 
αρατε {γοπα Όνο τοουρηἰκοᾶ ἀῑν]πΙιγ οἵ Όνε Κίνα, Πνίας Ἱναπκα 
ποατηκίίοῦς οἵ Δεῖεγ Ἱνετο ἴπ ηκεοτίο Εἶππος «γεγγνινετο καρρίοά 
Ὦγ οἱ]νας, απά ρατισυ]ατ]γ απἰπιαὶ, ἱπουτροτκίοπα” Όπ Ένα 
Φεἰβοπίίου οἳ εἶνο Ἱίπρν οἵ. παρ. {. 161. 

ϱ α ἱέρακα. Μι. ὁς «νουνας ΚΑΣ ας [δέ ος α)μανῆς, πλαν: 
ὮΥ αοεἰἀεηί οἱ οπ ρατροβο, πιπκὲ πεσᾶν ἀἱσ.” 

ο 6 ἐπαμώμενον. «Ἡλο οἰδας μαμά οὐκ ωοδω 
τοὺς ὀφθαλμούς, Ὑν]ο]ι 9 Εἶνα ἔταο τοπ ΐπα: ος Όνοτο {οἱἴοννα, να 
Επκουίας οπΗ(ς, ἐν οἷς τὸ ἡλιακὺν κατοικεῖν πεπιστείκασι φῶς' 
(Ν1μετ). ΘΟτ νο αακοεἰαείοα οἳ νο Ἠανε]ς νελ]ν νο απ-ροὰ, 5ος 
Ἠοάσπαπα, 26 {., «πὰ Ἠοσπι. 06, αν. 55 

ἵπ Ῥ]ωε. λε κ. αἱ Οείγ, 411 Ὦ νο Ίνα νε]ς ἵ νε επιο]οπι οἳ ρονος 
παπά ἁοπιϊπίοα, παπά ἵπ 1634 Ἐ Ένα επι Ό]επα οί Ὠείεγ. 

ἆ 2 θορόν. ΟΕ, Ατίκίος, Πέ. Απηιαϊ, ν. το. 18 Οἱ δὲ κάνθαροι 
ἦν κνλίουσι κόπρον, ἐν ταύτῃ Φωλεύονσί τε τὸν χειμῶνα καὶ ἐντίκτουσι 
σκωλήκια, ἐξ ὧν γίνονται κάνθαροι. ΟΕ. Ῥϊμε, ο κ, αἱ Οµήγ, κ. 

405. 
τ ᾱ 4 ἀνταναφέρι. ΟΙ. νο ἀενοήρίου ἵπ Οσα. ΑΙ. Αίοπ, 

σ, 2344 ἐπαδὴ κυκλοτερὲς ἐκ τῆς βοείας ὄνθου σχῆμα πλασάμενος 
ἀντιερόσωπον κνλωδᾶ, Ά]κο βοο Ὀείονι 117 ἆ 3 καθάπεῳρ ὁ ὕλως 

ἆ 6 περὶ κριοῦ κ.τ.λ. ΑΑ {ο Εἶνο τατα 8µο Ἠάι. Η. 411 Οποεσδ ία, 
νά. 6φ; Ὑπα]έιτο, ΠΠ. Ἴόι νε, µ. Ἱστ ο ανα, 

βαι. αν. 4 (ᾳποιοᾶ οἩ 49 ἆ 6); ο πκῖα Μ. Αροι. ἵ. 4 “Ονεν 
η γατίσαφ ρίαοσα πγογκλήρ ἔτουν απά τίνοτα, πιά πηῖος πιά οσία απά 
ετοσοάἴ]σα, απά πο οἳ νο ἱγταοπαὶ απζπια]α. Έοσε αἰπιίαν 

ατραπποπίς αραΐπαί Ιάο]αίσΥ 9ο. Ταΐπα, Αά ὄταεουε, κ; Αὔνεπαμ. 

βυρρίίοα. πὶν-αν; επι. Ἀεοφν. ν. 16. Ομ. ο. Οἱ. ν. 1] 
«Τε Ἡς απ ασοἲ οἱ ρἱαίγ 4πποῦᾳ ουσλαίὮ ΐνον {ο Ἰνογλήρ α οτοεσδῖα, 
απά {ο οαὲ οἳ γ]ναέ ἵ9 γγοτελ ρροὰ αππους οἱ]νεγκ.’ 
δ] ϱὔ ἆ Ἰ πηρώσεως Ο, Ποια, Π. Η. 699 αἳ δὲ χολωσάµεναι 
πηρὸν θέσαν, [. ο. Όνο λξακον πια Τ]ατηγτίκ δἰύνά. Ἀολιοὶ. Ἰηρὸε 
γὰρ καλεῖται ὁ κατά τι µέρος τοῦ σώματος βεβλαμμένος. 
6] ϱ06 Ὁ 8 µετεωρολέσχαις, Οἵ. Ρε, Κερ. «89 Ο ἀχρήστουε καὶ 
μετεωρολέσχας. 
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| ωπᾶς Ῥουκ ΤΠ, ΟΠΑΝΕ. 4-8 ο6ς 

8 Ἡ Ὥρος. Ἰοβεπαπη, 37 “ἙΥ (ἶνο παπιο οἱ Ἡοτας, αἱ Ἰομεί 

Ὅ 1ος οἱ Ιαΐς απά Ἠοτις νο φυη-ροά ”ς 444 " Ἠοτως ἔἶνο βοσι οἵ Τείή 
ὃ ἵπ Όνε ΟκἰτίαἨ Ἱερεπά Αγκέ αἱ νο ο)η]ά Ἠει-Ρε-Κ]τεὰ, 
“«Ἠοτας Όνο αλλά,” Ηπτρουταίος, νε εν Ἠής Άηρετ ἵπ Ἠς ποπ... 
Ἠλα οεἱμίπαὶ παίατο «απ πο Ίσηροτ ὃο ἀειεππ]ποᾶ;, ουν ἵπ ϱτε- 
Ἰήκίοτίο Επιος Ίνο Ἰκά αἰτεκάᾶγ Ὀἱοπάςά γη] Ἡοτας ἐἶνο Βαπ-ροά, 
{ποσα ἨεΊνοπα Ίνετο 9 πο ἀἰσθαπραἱκλίης Ἠΐπα ἴπ Εἶνο ἑοχέα. περ. 

1. του "Ἠοτυς Όνε υπ, απἁ Ἐδ νο Βαη-ροὰ οἵ Ηεμοροϊῖα Ἰναά κο 
 Ῥατπιοαίοᾷ ομοἲι οἴ]νετ Οιαί ποπο εου]ά καΥ π]νοτο ἐν οπο Όοραν 
απᾶ Ενα οὔῖνες επἀεά.” 
ᾱ τ ὥσπερ διὰ µηχανῆς. ΟΕ. 141 Ὁ 6, απ νο ποῦο ἔλνοτο. 
ϱ7 4 » Πορφυρίφ. “Άππονῃ Εἶνο Ὀσοίκα νεμ{οὶι Εκο ὑέαφ Ίνας Γπίτο- 

ἀπορά αἰπιοκί ἵπ Ενεῖς επεἰτοςγ Εἶνατο ἵο {τοπ 9] ἆ {ο 118 Ῥοτρῖι, 
Περὶ ἀγαλμάτων. Ὑαἱοῖς, Παν. 4 Αγίη κανίἰ. 84. 
Τ] ἆ 4 Φθέγέομαι Οτρὶ, ΕΥ. ἱ. κ φιοῖοᾷ αἱ ἸεηρΏι 664 ᾱ, ὉΥ 
Σωμΐα Μ. Οολον. αἲ Θοε. αν; η Μοπατολία Ἡι Οσα. ΑΙ. 
Ενούπερί. νἩ. Ἱη, απ εἴνεν]οτο, Ἡ ἵψ αἰ]ιάθά {ο Ὦγ Ῥαε. 
Άγπρος. 218 Β, νήοἷν ρτονες 9 απφα1{γ, οἱ δὲ οἰκέται, καὶ εἴ τις 
ἄλλος ἐστὶ βέβηλός τε καὶ ἄγροικος, πύλας πάνυ µεγάλας τοῖς ὡσὶν 
ἐπίθεσθε. 

βέβηλοι, βεβήλοις Πεπααπα, Ἐπ]νας. Τό, Ιεαχ. Ῥέβηλοι. 

ἀμύητοι. 
ϱυ-ο Ῥιπά, Οἱ. 1. α 

ὁ δὲ χρυσὺς αἰθόμενον πὂρ 
ἅτε διαπρέπει ννκτὶ µεγάνορος ἔξοχα πλούτον. 

65 ἀμφιάσεσι. Α Ἰαίο ποτά οσοσυχτίηᾳ (του ἵπ ΤΝΧΝ., 7ου 
αχ, 6, πχἰν. Ἰ, κκ. ϕ, [οσπιδὰ {οι ἀμφιάζω (1 ΧΧ), απά Οκ 
{γοπι ἁμφί π” ἀντιάζω {τοι ἀντί. 
8] ου Ὁ ι Ἡ δὲ τῶν ἑοάνων ποίησιε, Τηΐ9 ᾖγαρπιοπί ρεοφογνοὰ Ὁγ 
Επκουίας ἵ ρτοῦα Εν Ρατί οἵ νο ννοτ]κ 1. Γλαεάαϊία Βἰαἰαρεπαίδιω 
πιοπέουοά αὔονο (81 Ὁ ); απά ἵά ρἴνου ὃν ἨγΗσπασϊ, Ῥϊηε, 
λίου, Υοἱ. ν. ϱο6. 

Ὁ 5 ἐίλινον, Όπ να αἰπαρ]είεγ οἵ απεϊοσέ παρε» εί, οσα, ΛΙ. 
Εγούπερί. 4ο. 

Ὁ 4 ἐπὶ τῶν θεωριῶν, ία. Ρλακά, 58 Α (Οορο) “Της νο 
γεκκοὶ {η π]ήςδ, αοεοτά(ηα ο (νο Αλνοπίαα σαάϊίοα, Τσπους οπου 

ψοσε πι Όνομα ἐνίου «ανεὮ {ο Οπεία, απά κανοά Ονεῖς νου ανά 

Ἠν ο Ἡ {ο οσοι, 8ο Ε18Υ Ἰππός α τον {ο Αροϊιο, ᾱ Όνο κἔοτγ 
τι 



ου ΤΗΕ ΤΡΕΕΡΛΗΑΛΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄΟΒΡΕΙ, 

ποσα, αἲ νο πιο, Εῑναί 1 Ίνα ποῖ κα{ο Ἰιοῖς, ΕνοΥ ννου]ά ἀἑκραλοῖν 
α΄ καστοῦ 6Π0ΤΑΔΑΥ (θεωριαν) ο Ὠο]ος «νοτγ Ύγδας: νήσο ἵπ (ιο 
Ενογ Ίαγο κοπὲ 6νετ εἶπου γοατ Ὦγ γεας {ο νο ροῦ, αν Όνογ ΙΙ 
οοπέίπης {ο 4ο. ΟΥ, μας. 11, 1ο; Ἠοπι, γην, αἲ Αρο. Πε, 
146 ϱο0ᾳ. . 

Ὁ Ἰ (Σμίλιδος). Οαπικοι, ΕΥ. τοῦ, Κπονν οπἳγ τοι ΕΟνίη 
αποϊαήση. ἘΈος σκέλµιον, νο τοπᾶῖηᾳ οἵ νο λ58., α πνοτὰ ο νος- 

ἐπὶ τεθμὸν δηναιόν. ΟΙ, Ποπ. 0Ο, ν. 145, αχ. { ἐὶ 
στάθµην. Τ]ο οοπ]δείατε τεθμῷ ἵ9 ΕἸνογοίοτο ΠΠΘΟΘΑΑΥΥ. 

Ὁ 8 Οσα. ΑΙ. βΒποίπερ. 4ο «Έοππο Ὀο]οπαίπς {ο οὔἵναυ τασος 

ΕΠ] πποτο απεἰεπί κεί πρ Ὀ]ουί οἵ πουᾶ ἴπ οοπαρίσποις ρ]ασος” 

ος Ὦγ Ἠν ἁκαρ]οτν ἵπ ΕΟνείτ θἰρ]ή ἴτοπι Ἐργρί (Ηά:, Π, τ8α: 

ο 2 ὄγχνην. ἙῬπαδαἨ. 148, αἴνετ ἀοκοτυίπς κενοτα! αἰπίποε 

οἵ ἨΠετα, ρτουθοᾶς Ενας: “Βαί Όνο πιοκί αποϊεπέ ἵ ππκάο ουξ οἳ 
Αα νά Ῥεας, απᾶ πας ἀράἱσπίοά αἲ Τίγης Ὦγ Ῥοΐχακας Ένα ϱοἩ 

οἵ Άτρας; Ὅαξ νἼνοη νο Λερίνου ἀθείτογοά Τΐτγπα, Όἴνογ Ἐπουρ] 
Ἡ Ἰπίο Ενεῖτ (επιρ]ο οἳ Ἠετα: απά ἵ παγκο!{ ανν ἴε α αίηᾳ 
Ίπιπρο οἵ πο ρτοκί απο (επι, ΛΙ. Εγοίπερίε. {τ "Ὠοπιοτίαν η 
νο ποοοπὰ ου] ο Ἰΐς Αγροζίσα, νετῖέον οἳ νο Ίπιαπο οἳ ἨἩστα ἵα 
Ττγης, Όναί νο πιποτίαὶ νι Ῥοαγ-ίτου, απ νο ατκὲ γα 
Άτευς) 

4 5 Γη μὶν ον, Ρα. Πε. κ. 66 Ε; α (που Ῥάκκαρο 
118 



ποτ 10ΟΚ ΠΠ. ΟΗΛΡΑ, 8, 9 90 ἆ 

αποῖοά Ὦγ Οἴοστο, Γεοφ. Π. 18, Ὁγ (σαι. ΑΙ. δίγοπ. τ. 601: 
Ουΐᾳ. ο. Οµε. ἱ. 6 Ὁγ Ἰαοαπέίας, Γπκ ή, Πίο. υἱ. 46: ῶνεοδοτοί. 

ϱ,, ΑΡ. Οµγ. «9, 63 Αριλοίας, Αροίΐοη. 316, βἶνου ἴἶνο 8εποο 
οἳ νο ῥάκκαρο ἔἶνως: “Το Ῥρατροφο οἱ Οηής ρτολυέέον ἴς, ναί πο 
οπο εἰνου]ά ῥτοκαπιο (ο κοὲ πρ αἰντίπος ρεϊγα{εἰγ: {ος ἵν ]αάμεν 
Εναξ νο ρα Ὀ]]ο ἑαπρίος απο φαβλεἰεπῖ {ος ε]νο οἴείχεπα {ο οὔετ (νοῖτ 
βαοτίβοςς.) 

ἆ 8 εἰαγές. “ἴω αἲἲ Μ88. οἱ Ῥ]αΐο Εἶνο τοπάΐπᾳ ἵς εὐχερές, Όπέ 
Οεποπέ, Επκοῦίας, απά Τηουδοτεί ρίνο «ὐαγές, νελοἷν 19 αἶδο ο0Ἡ- 
Αγιος Ὦγ 0Ἴοστο)ς ἐγαπκ]αέἶοη Λαιιά «αξν οπείωπε, απιὰ ὮΥ Παοαπέίας, 
εεὔας ποσα οπσέαπα ἁσπαπα εί ” (Α449). 
6] 100 «τι Ροερ]. αρ. Βεοῦ. Εάοφ. ἰ. 3. 33. 
83 τὸν νοῦν τοῦ κόσμον. Οἵ, Α. Μα, Τε ποσο Ροτρληγίέ ορενε, 
“Λά Μανοίσα : αἱ νο οπᾶ οἳ νο νοκ Μαὶ αάάς α ροείσαὶ 
{αρπι, ἐκ τοῦ δεκάτου τῆς Πορφ”'. ἐκ λογίων Φ''., ος ν]]οῖν εἶνο Ἰα.έ 
Ἠπος, αάάτοκοσα {ο νο Βαάρτειπο Ἠείηα, ατὸ αν {οἼουνς : 

Τόνη δ ἐσσὶ πατὴρ καὶ µητέρος ἀγλαὺν εἶδος, 
ὁ Καὶ τεκέων τέρεν ἄνθος, ἐν εἴδεσιν εἶδος ὑπάρχων, 

ἐν, Καὶ Ψυχὴ καὶ πνεῦμα καὶ ἁρμονία καὶ ἀριθμός. 
Ὁ 5 Ζεὺς πρῶτος. Οπ νο {οἰ]ονείπα Ἠγπιπ 9ο Αὐοῖ, ΟΥρλίσα, 

3031: Ἡσππαπα, Ονρλίαι, Εν. υὶ; Ὑαιοκεηπος, Ώο Αγούηϊο, 
{ού π., Οαἀάποτει, 1. ϱο6 {. 

Το τν 6ενγεη νοταδα, απά νο Ἰπαί ένο, απο αποοᾶ ἵπ νο 

ἐποπείκο Τε λίωπάο, ἰῖ, α νιοτ]ς αβοτ]υοά {ο Ατίκίοι]α, Όαέ τορατάοά 

. ορυσίους; Δω καὶ ἐν τοῖς Ὀρφικοῖς οὐ κακῶς λέγεται, Ζεὺς πρῶτος 
κ.τ.λ. 

ος, Πσαι, Π, κἰκ. {41 7εῦ πάτερ ἀἁργικέραννε. 

Ὁ 41 Ζεὺς κεφαλή. Τε φοοσπά νοταο ἵ φποξοά Ὦγ Ῥαξατοῖν, Τε 
Ομας. Πε. 436 Ὦ, ἵπ α αρ] ἀῑΠετοπί {οτπι---- 

Σεὺν ἀρχή, Σεὺν µέσσα, Διὸς δ' ἐκ πάντα πέλονται. 

Ὁ ϱ Τεὺν ἄρσην .. « ύμφη. Οἵ. 686 Ὁ Ἰ Ἀφθιτε, µητροκάτωρ, 
όδτα 1. 

ο: Οἵ, ἄεαι, ΑΙ. Δέγοπε, ν. 716 

ἓν κράτος, εἷς δαίµων γένετο μέγας οὐρανὺν αἴθων, 
ἓν δὲ τὰ πάντα γέτνκται, ἐν ᾧ τάδε πάντα κυκλεῖτας, 

-ῦρ καὶ ὕδωρ, καὶ γαῖα, 
καὶ τὰ ἐπὶ τούτοις. 

ο6 Μῆτις, “ΟΚ, Ῥεουί. { Ρίαι. Αἰοίν, Η1. 88 ἐν γὰρ τῷ Δὰ 
ὁ Ἔρως ἐστί καὶ γὰρ Μήτί ἐστι πρῶτος γενέτωρ καὶ Ἔρως πολυ- 

9 



χοος ΤΗΕ ΡΒΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄ0ΒΡΕΙ, 

τερπής, καὶ ὁ Ἔροως πρόεσιν ἐκ τοῦ Διὸς καὶ συνυπέστη τῷ Δι 
πρώτως ἐν τοῖς νοητοῖς ἐκεῖ γὰρ ὁ Ζεὺς ὁ πανύκτης ἐστί, καὶ ἀβρὺς 

Ἔρως, ὡς Ὀρφεύς φησι’ (ΑΡο]). 
ἑλίητο Ώου τηίη 8 (Αη Φάνητα εἰ ̓ Ἠρικαπαῖον ο.8ο πππκου]ίπα 

Ώεί ποπίπα αραιά Οτρ]ίους οκ λί8Β, Ὠαππαφοίί οἱ Ῥπουῖϊία Ἰουία 
αρρατοξ, 40ο Ἰαπδανίέ Βοεπεεῖας ἵπ Ερίκοϊία αά Ἠίαπι ἆς 
/οἵνκππο Μα]εία, Ῥ. 4 κ.., αὈ Ἱπίο αἰία {εοί οπποπάκοπα 
τοπ ἑαἲξ νοτεστα, 

Μητιν σπέρµα φέροντα θεῶν κλυτὺν ᾿Ηρικαπαῖον, 
Ἐι Ρ. 4 εκ του] ΜΒ, 

᾿Αβρὺς Ἔρως καὶ Μῆτις ἀτάσθαλος (Οθκπατὴ, 
96 πάντα. Ῥτοεί, Ππ Ρἰα. Ῥαγπιοη, 4, ος ἁά ἠὰρδθλω 3 

ἡ σελήνη καὶ ὁ οὐρανὺς αὐτὸς καὶ τὰ στοιχεῖα καὶ ὁ Ἔρως ὁ πολυτερπὴς 

1οἱκοε]ς, ΑΦίαορλ, 619. 

ο 7 Τοῦ δή τοι Το ρτορογναίου οἳ Ελ απιᾶ νο τοπιαἰπίπα 
γεσκος ἵ9 ἆπο {ο Εωφουίας, οορακίοπα] Ἰἶπου Ῥοίηᾳ αἶκο αποϊοά Ὦγ 
Ῥτουίας, «Ὀσωπα Μὶς αἶπί 4ππο Ονταήαποτατα ἱπροπίίο ἀενοαπίας, 
Ἠπυά ἀῑπετίτη,. Δά τοπι απ]άσμι παπα ου νοτυα Οκρλῄοσταπα, 
ἑωγ] ή 118, ἐγακίδρο αρρατοί  (σ.πεχ). 

κεφαλή. Βεταρίν αρ. λίαετοῦ, Δαίμγν. Ἱ. οαρ. 3ο που 
αἰ απο τα αἱ ἐσυασναέ Ἠΐς νογεί τας: 

Εἰμὶ θεὺς τοιόσδε μαθεῖν οἷον κἀγὼ εἴπω. 

Οὐράνιος κόσμος κεφαλή, γαστὴρ δὲ θάλασσα, 
Ταῖα δέ µοι πόδες εἰσί, τὰ ὃ οὕαγ) ἐν αἴθέρι κεῖτας 

Ὅμματα τηλαυγῇ λαμπρὸὺν φάος ἠκλίοιο.᾽ (Ὑ1ρει). 
101 Ὁ ; γαῖό τε σαρμῴταρ', προ μωνἩ 

ἐέ ἱερῆς κραδίης ἀνενέγκατο µέρμερα ῥέζων. 
1,6. “τη οατε[α], ος απχίοπα, ασ]οῦ. Βο ἵπ 68ς ἀ. 

ϱ 2 Ζεὺς οὖν κ.τ.λ. ἴπ Ενα Ὑπίίσοιη Μ8. οἵ Βέοῦασας Οία ρακρα 
κ ο νο. 

ο 3 δημιουργε τοῖς νοήµασι. Τμία ἀθιοτίρίοα οἵ λωήρ--- 
Άρτος» γε Ώνο ἀοείχίπο οἵ νο Βιοίου {η Ὠΐομ. Ἰααί, τῇ. τη 

ἕν τε εἶναι θεὸν καὶ νοῦν καὶ εἱμαρμένην καὶ Δία, ΟΕ, Ζεΐ]ος, Αιοίας, 
σι. τ1δ, 15 Οοὰ απά ρείπιατγ Ἁαοτ ατο οπς απὰ ιτ] 

λος πλ πλ κα - 

α))ρεγναδίπς Ἐλλνας, αἲ]-ναταίος Εἶτο, α)]-ρεπείταίας Αἴε, 
129 
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ῬοΟΚ ΤΠ. ΟΠΑΡΒ. 9, Το ο ποσο 

Ναξιτα, Βου]ἳ οἳ νο ποτᾶ, Ἡδαφοη οἵ νο ποτ]ᾶ, Ῥχονίάσπος, 
το αγ, 0οἳ.) 8ου αἷνο Ἡ. απᾶ Ῥτ. Πα. Ῥλήίοε, φο8, γε ]εῖν ἔἶνο ποῦο. 

6 8 λόγοις σπερµατικοῖς. Ζο]]ατ, βίοίος, η. 11 “ἴπ ποῖου 45 
ο΄ Έἶνο οποαίννο {οτου ἵπ Ὠπέατε, Οία απἱγοτκαὶ Ἡσαφον αἱκο Όδατν ἐἶνο 

Ἀίπο οἵ Οεπεταιίνο Ἡσαφοη (λόγος σπερµατικός). . . « πι ἴἶνο β41ηΘ 
2.086, βεποταίἶνο ροπνογς ἵπ Όνο ρ]ατα], ος λόγοι σπερµατικοί, ατθ 
ροκεν οἵ ας Ὀεἰοπρίηα {ο Ὠείεγ απά Ναέατο.) 

ἆ 8 ἀετόν. Οταγ, ῬΒγοφγεκε οί Ροείτν 
ΣῬοτολίως οἩἳ νο κοορίοτἆ Ἰαπὰ 

ΟΕ 7ονο Εν ππαρίο Πω] Εἶνο {δαλνοτοά Κῑπρ.᾽ 

4 ο Νίέκην. Ἠστο απ ἵπαπρο οἱ Ὑἱοίοςγ. ἈΝκό γαρ ἶνο ἁπαρ]οτ 
οἵ Βέγκ απά Ῥα]]αα, νο 8ο οἵ νο Ταν Οχίας, απᾶ οΆπης νε εν 
Ίνας πποξῖναγ πιά αἰκίετε {ο Εἶνο αἷᾶ οἳ Ζους αραἰηκέ (νο ΤΗαης: ο. 
Αροϊϊοα. ΠΟ. 1. 4. 4: Ἠοεοᾶ, Τλεοφ. 4831 -493: οἳ Νίκη ἅπτερον 
απᾶ Ίνα (επιρίο 966 Ῥαυκαῃ, 445, απᾶ Ἠ οτάκνγοίν Αέλεπε απἀ 

Αεῑίοα, Αρρευά]κ. 
Ἠασολγ]. 0. κὶ. κ Νίκα γλυκύδωρε κ.τ.λ. 

χα. 4 
ἐς γὰρ ὀλβίαν 

ἐείνοισί µε πύτνια Νίκα 

ἁ »ἄσον Αἰγίνας (ἀπαίρει). 
κα Οἱ Εατ. Πεἰ. τό]ὰ 

οὗ δ ὥρισέν σε πρῶτα Μαιάδος τόκος 
Σπάρτης ἀπάρας. 

104 6 4 τὰ ἔκη. Τ]νο Οχρ]ήε νογκος αποϊοά οἩ του ὃν, 
108 6 ᾗ (Ὀναρτοπου. Βεο 9: Ὁ. 

10] Ίθέας ἆμο. (. τοι α ϱ-Ὁ 1. 
ἆ 5 παραδείγµατι. Ο, Απίκος λε. Η. 9ο Παραδεγμάτων 

Σ εἴδη δύο ἓν μὲν γάρ ἐστε παραδείγµατος εἶδος τὸ λέγαν πράγµατα 
προγεγοηµένα, ἓν δὲ τὸ αὐτὸν ποιέῖν. τούτου δ' ἓν μὲν παραβολή, ἓν 
δὲ λόγοι. 

Επκουίας Ίντο κου νο ποτά ἵπ Ενα βεηΏπο οἵ παραβολή, 
Σοοπαρασίκος, Παμίταίσα. Τὴ πιο ϱΟΠΙΠΛΟΙ πησαπ]ης οἵ 
παραδείγµατι χρήσασθαι ἵν “ο ἔακο ας απ οχαπηρίο, ας ἵπ Τ]νας, 

Η{, 19 παραδείγµασι τοῖς προγιγνοµένους χρώµενοι. 
4 ᾗ προσωποποιεῦν, “ο πορποκαηέ αν α Ῥοποα [.ο, πι 

Ἱπαπκη ατιναίοα, Ρα. Γή, Ποπ. 66 Ἔστι καὶ τὸ τῆς προσωπο- 



10δα ΤΗΕ ΡΗΕΡΛΗΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ΟΒΡΕΙ, 

106 ο 8 ἡν, «κ, αν ας κα. Ο, 1ου ἆ 6, Βαν, Ῥ]α. 

Ορ, 4] Ὦ «Ἠοσίο τετο ροπἱ Ἱπιροτίοσέαπι αλά καροτίοτα ποκρ]εῖ- 
ππένχ ἀοοῦαπέ φυαο Ἱοραπέας Γλαεά. 68 Β, Ἰ4Α, ]9 0-8, ο.’ 

106 4 3 λόγοις σπερµατικοῖς. ΟΙ. τοι ο 8. 
Ὦ 4 σῶμα ἀνθρώπειον. ΒΥ 'α ωππαη Ὀοῦγ ᾿ Ένα πα]νος ενἰδοπἲγ 

ΤΩΘΑΗΦ 11ο τεργοκοπ{αέἶοῦ οἱ (νο Ἱνατηση Ὀοῦγ ἵπ ἐ]νο κίαέπο οἵα ροά. 
Ὁ ὃ ἀνάε αωογήψωνα μαρια ο ὰὲ:1μ 

ἵπιαρο οἳ Ἠγίπα Ποκ]ι Ὦγ Ἠ{ε]οκε απᾶ ἀεκὰ πικος.) 
ο ροαάτο σαν σποά ο 

ποσυκα{ἶνο οἱ οορηίο αἱρπίθεκίίου. 

οἱ ει. 1. 26 Πουύσωμεν ἄνθρωπον κατ εἰκύνα ἡμετέραν καὶ καθ 
ὁμοίωσιν. 

ἆ ϱ νεκρῷ ἐλέφαντι. Οἵ, ϱ9 ἆ 8 ἐλέφας δὲ ἀπολελοικύτος ψνχὴν 
σώματος οὐκ εὐαγὲς ἀνάθημα. 

107 4 6 µνηµέα. ΟΕ. Οµας. ΒΙψΗ. ΥΠ. {5 
ποῦ Ῥείης ἠὲ Κρόνοιο 

ἠὲ Διὸς γεεὴ καὶ πάντων, οὓς ἐσεβάσθης 
δαίµονας ἀφύχους, νεκύων εἴδωλα καµόντων, 

ὧν Κρήτη καύχηµα τάφους ἡ δύσµορος ἔξει 
θρησκεύονσα θρόνοισιν ἀναισθήτοις νεκύεσσιν ; 

Ἰπεῖαη, Τε Βασγί/. το “Το Οπείαης ΔαΥ πο οπ]γ Ενας Τους πας 

Ῥοση απά Ὀτοῦ απποηᾳ νεα, Ὀαί κο αἴνουν ΐς ἑοπιῦ: απιᾶ 80 νο 
Ἠανο Έδοη ἀοοεϊνοά αἲὶ Οκ πιο ἵπ καρροείηᾳ ΕὨναί Τους ας 
πηακίπα νο Όναπᾶετ απά Πρ]ήπίης απά αἲὶ Όνο του, νε Ίνεγεπα Ίνα 
Ἰαὰ Ἰαΐη Ίοηᾳ Ιἰάάεη ἀοκά απά Ὀατίοά απποπᾳ Όνο Οποίαπα Οἱ, 
(ος, Ώε Ναι Ώου. Π. αι: Ὠϊοῦ. 11. 6τ; Ομ. ο. Ομ, Π. τά! 

Απλοί. 415, 654. 
Ὁ { Ἱαοίαπάαα, Γπκη. . τα, ΑΥ9 ναί νο ἑοπιῦ οἵ Τους "ἷν 

ἵπ Οπεία, η νο {ον οἳ Οποβεις: . . . απά οὗ Ἠΐς ἑοπῦ ἴ αἩ 

ἱπκοτίρίίου η απεῖεπὲ Οτου]ς εἰγατασίοτα, “ΖΑΝ ΚΡΟΝΟΥ,” πηηοῖν 9 
ἵπ Ἰαὔπ, “Ἱαρρίίατ Βαέιτηί βΗμς,”) 

1Η πιασίνας, Ἠγπιπ. αἲ ου. 8 
εΚρῆτες ἀεὶ ψεῶσται. καὶ γὰρ τάφον, ὦ ἄνα, σεῖο 
Κρῆτες ἐτεκτήναντο" σὺ δ' οὗ θάνες, ἐσσὶ γὰρ ἀεί, 

Τηή8 Ῥάλκα ρε ἶς αποισᾶ ὉΥ (σσ, ΑΙ. Γγοίπερί. 34. 

Ἡ ἰ πο ἱωρεολολὴο ὁ ἁν πσκἾλ..  Ἡᾱ 
ἸἀεπΙβεὰ ἵπ ο ῥτομτεκς οἳ νο οχοαναἶοπς πουν Ὀοίπα πππάς Ἡπ 
Οπεία, νετο λίτ,. Ἡοματιν ἴπ 1899 “ποθοκμ{α]]γ εκρ]οτοά Όνο 
Ετεπί «αγε οί Ζευς ου Μοιπί Ὠϊοία, ἀῑφοσγετίης τεπιαῖης οἵ α 



Ὁ 30Ο ΤΠ, ΟΠΛΡΑ, 1ο, 1 107 Ὁ 

--ωνω Ίαγρο ἀεροκίία οἳ γοίτο Όποησο Βρυτο» 
Ὁ απ οὔῖνος οὐ]οσέα, απποῦᾳ πελήοὶι ένο ἀουβίο απο, ἶνο ϱγτη οἱ οἵ εἶνο 

ο Οπίκα απά Οατίκη Ζευς, γνας εροεία]]γ οοπαρίσπουα.’ λοροτί οί 
Ἱ.. ο. Εαγρίογαίίον Εωπά, 1991. 
ο 6 Απλάνιοι. Ο. Ἠάι. ἵν. 18 «Τῆο παῖνου οα]ἱ Ενί 
- πουνλεῖν “νο ρί]ας οἳ Ίναανεπ ”; απά (ἴνογ Ελεπιφο]νος (αο Ενεῖτ 
ος παππὸ ἔγοια ἴὲ, Ὀοίπρ εα]]οά ΑΕἰαηίος.) 

ε 4 τι (τε). Ῥος εἴη τε αὐτός Νο πιικέ οετίαϊπ]Υ τονὰ εἴτε 
4 υ αὐτός, Τῖατο απο ντου καρροβίείοης: πιο ππαΥ ἴο εἶ]νετ (1) 

Ιάεπ σα] νε ζει Οσοπος Εἶνο κου οἱ Όταπας, ος (2) αἰπαπ]έαποοιις νε εν 
Όταπαα, ο (4) εαΏκοφυσηέ {ο (ωποπος (ἶνο βοπ οἱ Όταπας: ἵπ ΑΠΥ 
οἵ Όἴνουο οπλος, (]νο Οπεσίος Ὀουῖν οἳ Ἠδανον (ταπιφ) απά οἳ πιο 

ον ο. ανά νο αν ὅσω ναι τόν νοσο 

οἳ ὧσπος απά ρταπάκου οἱ [ταπας. 
ο 11] 108 Ὦ 4 λεπτοµερέστατο. Ο. Απίκος. Ώε Οπεῖο, 1. 6. 3 
ο ἀνάγκη πρότερον εἶναι τῇ φύσει τὸ λεπτομερέστερον. Τμίά. 6 τὰ μὲν 

ὮὉ Ἰ πολὺ πρότερον. Τηἱς πιΑΥ Ἱπθατ οἴ]νοτ «παποῖν ταὔ]νος,) 35 
ἵπ Ῥ]αε. Ίψε. 111 Ἐ μᾶλλον ἢ τὸ Δαρείου χρυσίον κτήσασθαι δεξαίµην 
πολὺ πρόπερον ἑταῖρον, ος Ἶξ ΤΙΑΥ ὃς ἔακοη ἵη νο 86Ώ9ο οἱ εἶππε 
Άν η Εἶνο Πτεί φποξαίἶου {οτι Ατίκίοε]ο ἵπ ἔ]νο ρτουσᾶἵπῃ ποῖο. 
ο σ5 Ο, του ἆ 6. 
8 Ἰ ὑνοπή. Εεροία]]ν α «Ὑναγ-ετγ, Ποπ. Π. κ. 46 µάχη ἐνοπή τε. 
ά ᾗ ληθύ. Ο. Ρα, αι. κο. 

1006 α 6 προμαστοῦ. Τὴο Ἰμαη γαπαϊαίίοα {οἱ]ονις μεν 
ποπάίπα πρὸ μαστοῦ, “πΌοτυτα ἕσπυα) “ἄονηα {ο νο Ὀπομ.) 
“Εηείέαγ απίοπι Αφ μηρήβόνν υἱ προγάστωρ᾽ (Τουρ. αρ. 5111). Ἱ 

Ἰανο ποῖ {ουπὰ προµαστός οἰκονι]νοτο, 
6 8 κατὰ τὴς χεμερωσὰς τροπάε. Ἠοηοᾶ, ΟρΡ. 6όι 

Ἡμανα ποτήκοντα μετὰ τροπὰς ἠκλίοιο. 
Ρίο. 1100. κ. φ45 Ὦ μετὰ τροπὰς ἡλίον τὰς ἐκ θέρους εἲς χειμῶνα, 
1. 6, νο παπος φοἰίίος. 

α { τοὺς καρκούς καρποφόροι ἵν αἩ ορίνοαί αρρ]ἰοᾷ {ο Ἰνο]ν 
Ὠαπισίεν απᾶ Κοτύ, Οπ Ονοῖν εἰίοί κἐκέος κου Ῥποί]ος, Ον. λίγίΑ. 

749, 166. 
Κοτό Ὑναα (ἶνο αγπα]νοί οἳ νοροαίίοα, 5 οοαίπα πρ ουέ οἱ νο 

σασί ἵπ ερτίηᾳ, ανά ἀἰκαρροατίηα ἵπ απ αι. 
4 6 τὰ κέρατα. Ἠοσπα απο πο υκακ]γ ατυα(οᾶ {ο Κοτό, ἵνα 

που Ετή α 4 τὴν τῶν κεράτων ἔκφνσιν. 



110. ΤΗΕ ΤΕΕΡΛΕΑΛΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 4ΟΒΡΕΙ, 

110 α 4 κῆραφ. . « βοράν, ο Αἰιτὰ ἀεείναΐομ οἳ Κέρβιροε, 
8 (οἳ) χορηγό. ΌτἨ ἡ χορηγός, Ένα τοπ ΐηᾳ οἵ Όνο Μ88., 

γ]ρει τοπιαγκα, ΄ απ]ομς κοπησλή η Ίναυ ἴνουυ Ἰοεί, ξ 66ο να νο 

ου] {ο τενὰ ᾗ χορηγός, Ἱ- 6. -' πππυσ]ι αν Ῥ]αίο καρρίίου ενα 
(οπου... Ῥα]ναρα νεο ΠΙΑΥ τομά πποτο ΓΗ]ΙΥ παρὰ τὸ κνεῖν τὴν γῆν, 
ὗ χορηγός, ος Ὀνοέεν οὗ χορηγός, πα αεὶΥ τοῦ κυεῖν.’ 

Ὁ { Σαληνός ΟΙ. 64 ἆ 1. Αοοοζάΐις {ο Ῥποι]ος, 6ν. ψίΝ. 
129, Ξεπ ας να ]νο αγπαοὶ οἵ Ποπ πα νιαίον, 

Ὁ 8 προσγείον, Οἵ, Τΐπι, Ἰωοι. φό Ὦ ἆ μὶν ὧν σελάνα ποτι- 
γειστάτα ἐᾶσα ἔμμηνον τὰν περίοδον ἀποδίδωτι. 

ο 6 Δημήτηρ ἡ χλοηφόρος, Ἀελοὶ. πά ΒορἩ, Οκ, Οοἳ, χόου 
εὐχλόου Δήμητρος ἱερόν ἐστι πρὸς τῇ ἀκροπύλε. Ο. Ῥαπκαα, 61. 
ΑΏνεῃ. χἰν. 618 τὴν Δήμητρα ὑτὲ μὲν Χλόην, ὁτὲ δὲ ̓ Ἰονλώ (’ ροάάσκα 
οἱ ἱνοανος”). Ἐπροϊία, Μίαγίσαε, Εν. Ἰ 

λλ’ «ἰθὺ πύλεως εἶἷμι, θῆσαι γάρ µε δὲ 
κρὼν Χλόῃ Δήμητρι. 

ἆ  ἐπιμάχου, ΄απ αἲγ ω ποιο ποια!ν θά νο... 
ροΏςα, “αακαἰ]αυλο,) ας ἴπ Της. ἵν, 4 τὰ ἐπιμαχώτατα ἐξωγασά- 
μενοι. 

ά 6 λττω. Ο. Ῥαμφαῃ, 666, Αππου. Αάσ. Οεπίος, ν. ᾗ-Ἱ. 
ΑΕΐκ, ος Αίγε, ογπιυο]ἰχοά νο γε ]λνετίπᾳ οἵ απτῖρο {γαζα, Λάσπία 
Όνε ρα λνοτίηᾳ οἵ νο τἱρεπεὰ Ἰναγνοσέ, ανα νε λοῖι Ίνα ἵνα εαρροκοά 
{ο ἀἰκαρρεας νεησαι νο θαγί]ι ΕΠ] νο τευτα οἳ ερεῖαᾳ. ο. 
Ῥνεί]ετ, Ον. λίΨίλ. 461. 

111 Ὁ 6 παρὰ τοῦ παµβασιλέως τῶν ὅλων Θεοῦ, Τε Μ58, ΛΗ 
Ἠανο οπ]Υ τοῦ παµβασιλέως Θεοῦ, απιά πι Ελία αἰιοσίας ἑοκὲ νο 
παυκέ τεπάσς Όνας: Όνο Ὠπίατο οἳ ννλοθο κου] 9 Ἰνοανοπ]γ, τασπα], 
απά ἱπωποτία], οαραῦ]ο οἵ οοπἑοπρ]αέπρ Οοἆ νο απίνετκαὶ Κῑπα 

ῦγ Όνο ρατροά ογος οἱ Ὀνουρ]ή.” 
ἆ το γονητική. Απιρηημσιις ἵνα οα]]οᾶ “ρτοάπσνο αν Ὀοῖης 

Ώνο γίο οἱ Ῥοψείάσομ: Αροϊ]οᾶ. Ἱ. 4. 6 Ποσαδῶν δὲ ̓Αμϕιτρίτην 

113 Ὁ { κάλσεως Ἰπ 8δ α οἴναι ἀοεϊγαίίους οἵ Αροζο απο 
Εἴνεν, ἁπαλλάττων απᾶ ἀπολύων. 

Ἐννία. «ΟΙ, Ῥ]α, Άγπρο. Ἴ46 Α "ΕΙΝ λαο Ππά 
4 Ῥ]αοο ἵπ βρ]ετος, απά οπό αὐοιω {λε αγ, Βο Όνο αμ 
Ρτεκίάἶπᾳ ονετ εἰρ]ά ρετίοᾶς οοπίτοὶ απὰ Ῥγεβογνο νο Ίντο 

οἱ νε ρἰαπείς νι Ώνο Αχοῦ είατο απ νε] οπς απονετ,’ 

12. 



| -υ ο - ο τα ου στ σα εν στ 
πω" ιν .. - μή κα, ο. -ὖ- α 

πο μακή Ῥουκ ΠΠ. ΟΗΑΡ. 11 114 ὓ 

ος πι Ῥοχρίγτγ Ένα παπιδες πίπο 19 πιαᾶο αρ Ὁγ Εἶνο απ, ΠποοἨ, 
πα απ ἄγο ρἱηοί», Όνο ερίνοτο ο ἔ)νο 6ΑΓΙΗ (ὑποσελήνιος), «πιά (]νο ερλετο 
το ο{ Ώνο Αχον εἰατο (ἡ τῆς ἁπλανοῦς): Ὀωξ 1ὲ 8οοἵη ἁσαέ{α] γε]ναῖ κα) - 

ο αἰκπίνο αἰνου]ά Όο καρριἰοὰ γεῖεν τῆς ἀπλανοῦς. 9 ἡ τῆς ἀπλανοῖς 
(σφαίρας) οφ υἱγκ]επί {ο ἡ τῆς τῶν ἁπλανῶν σφαίρας Μοῦσα 2 
ο 6 3 κλᾶσθαι πρὸς τὸν ἀέρα. Απ αὐκατὰ ἀοτίγαξίου οἳ Ἡρακλής. 
ο Οὔνας ἀεεϊναξίους απο ᾳἴνεν Ὁγ Μαετοδίας, Βαέωγ. ἱ. 2ο, απιὰ ἵπ 

ο νο Εὔγα, Μ. (Υ1ρου). 
ο 6 ὔ τῶν ζωδίων τὸ σύµβολον. ΟΙ. Ονρλίε, Ηγπιπ. κ. 11 

δώδεκ) ἀπ ἀντολιῶν ἄχρι δυσμῶν ἆθλα διέρπων. 
.ᾱ 5 καὶ μὴν κ.τ.λ. Της πἀά[ίοι οἱ Ἰπίετ Μ585. 9 τίεη ἵπ 

ο νο ππατρῖα οἱ Α, Όπέ οπιεεοὰ ἵπ Ἡ: “Νονετενοίοκς {ο ρηγείσαὶ 
Ὁ. Ῥλ]οκορίνοτε, ἵπ Ἰαγίηα Ῥείοτο Ἡς ἔἶνο οτά ες οἱ εἶνο γνοτ]ᾶ, αεετηναεοά 
το ενα απἰπια]α γεν {οἷν οταν] αἷοης νε ρτουπά (ἱλυσπώμενα) 4 ΤΕΣΥ 
6ὔατνο απά σαν παίατο. Τῆο αἀάῑείοι ἀεκίτογα ἔἶνο οπίσπου 

πι νε 9 Ἰποτρο]αιεᾶ, απιά Ἰοοῖ Ίο απ οὐ]οσείον νντίξίον 
οεἰρίπαϊ!γ ἵπ νο πιατρίπ πο ἱπιρτοναδίγ Ὦγ Ατοηις Ἰήπιο!ῇ. 

 Βομαίος καρμοσίς ναί Ἡ νγας αὐάδοά Ὦγ Εακουίας {ο αἴνουν εἶναι (ἶνο 
ορίπῖοα οἵ Όνο Ρ]γείοαὶ ῬΡ]οφορίνετο Ὑπς ορροφοά {ο ναί οἱ 

Ῥοτρίιγτγ. 
- ᾱ ὃ ἀποδύσα., Ο ΟΠ. ἨΠίετος, Οαεομ. Π. 6 ΠΠ. Ἱ; Βπηθν, 
1α, Ον. Βίοφγ. (Μασαττας), 11 α΄ ΤνΕΥ απο Γγουῦ ἔγοτα αἲἲ Ονοῖτ 
εαῦε πνοτο εκαγ Όναη α πα οπαέν ἵές εἰουμὴμ. Ατίκος, Ηία 
Απηιαϊ, ν. α]. 1ο ἐκδύνουσι δὲ τὺ κέλυφος τοῦ ἔαρος, ὥσπερ οἱ 
ὄφεις τὸ καλούµενον γῆρας. 
4 ο ἀξνδορκίας... φάρμακον. Οἵ. Εατ. Ῥλοεπ. 891 φΦάρµακον σωτη- 
ῥίαφ. Ὠϊος. Βία, 1. 45 Τεν ἀἱκοσνετεά τὸ τῆς ἀθανασίας φάρμακον. 
Ίππαί. 4ά Ερλε. κκ φάρµακον ἀθανασίας. 
Ὅ 11δα ι ἑτέρω (ἡ) ἡ τῶν ὑγροποιῶν καρπῶν. 1 Ίαγο [ηποτίοά ἤ, 
π]ηεῖν αγ οκ ἳγ Ίνανο Ίνδεη Ἰοψὲ Ἱείοτο ἡ. 

ϱ 2 Διόνυσος 8 Ίνετο καρροφοά {ο ὃν ἀοτίνου {γοπα δινεῖν ος διανύειν. 
Μαστοῦίας, Ααέώη. {. 18 φασίος απ Οτρ]ήο γοτκο (Εν. ν. 1) 

Διώννσος ὃ ἐπεκλήθη, 
Οὗνεκα διεῖγαι κατ’ ἀπείρονα μακρὸν Ὄλυμπον, 

8 καιρῶν. Ο, τσ ας Ἰ, 8: "άσε αν αρρ]οᾶ {ο ροπίοπα 
οἵ επια, Απ ὥρας ἴ5 Ίντο αρρ]/οά {ο νο " ουαπαἰσαὶ «θβλοπα, καιρῶν 

πΙΣΥ ρτοῦαὈ)γ Ἱοραα Εἶνο αλζογησείοπα οἵ πποτηίηᾳ, ποσα, απά πρ.’ 
Ὁ τι Σάρακο. Ἀσο ποῖς ον ή Ὁ α, αἶκο Ρε, Γ ἴε, εἰ Ον. 

ι ακνἡ, καἰκ; Οσα, ΑΙ. Γποίπερε ο 0. Ν. (κο, 1. 87 π.] 
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ο οσα νο ο η πο πετ τι Ὃ 

1195 ΤΗΕ ΡΠΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 4ΟΒΡΕΙ, 

Ἠοάσιπκηη, 191 ΄Τ πας ἵπ Ον {οσα (5 νο κου οἳ Όνα 
Ας) «Ενας Οµτίς γκάς βοπογα]1Υ τουυφπίκοά Ὦγ Εἶνο Οποσίσς, ν]νο, 
Ἰμαγίως επάονιοὰ Ἰΐπα νι αατυυίον ἀοτίνοῦ [τοι Ῥ]πίο απά 
Αλκιερίος, παποῦ Ον Ίνα] Οτουῖς, Ἰνα{ Ἐργρίαν ἀεἵψ Βαταρίε, 
ος Βεταρία Βιταῦ. 8οι ἀπκεῖννι ο παρ αμ 
σασος πτουρὲ ἵπ Ἰής ἑσππρίο αἱ (απορας, 

Α Ἰαεῖα ἠωκηϊρίοι οἱ ἐν ἀλίο 1ιζ-ε17 Α.Λ. νὰ {οικὰ αἲ 
εγαφα]οια Ὁγ Ὃν, Βίας: ! 

ετονί 0. ΧΜ. Βαταρίά!ϊ 
Ῥτο καϊπίο οἳ νἱοοτία 

Ίπιρ. Νετνας Τγαίαπί Οπεκατία.” 
8ου Γαἰεείπε Εαρίογαίον Εωπά Κεροτί, Αρε!, 1896, Ρ. 139, απ 
Αρηίϊ, 1896, Ρ. 133. 

Ὦ 4 σχῆμα. Ῥοτρ]. Αλ. ἵν. 6 ἀὶ δὲ ἐντὸς τοῦ σχήματος αἲ 

χερες. 
Ὦ Ἰ λοχεα. Ο. Ῥτεί]ες, 6. λίψίλ. 419: Ἐατ. δαρρῖ. 958 

Οὐδ’ Άρτεμις λοχία προσφθέγξαιτ' ἂν τὰς ἀτέκνους. 
Ηίρρ. τόό6 

τὰν ὃ εὕλοχον . . «᾿"Άρτεμιν, 
ο 4 ᾿Αθηνᾶ τις οἶσα, αρ ν 

τους οἱ γε]ηλοξι εἶνο ππεαπίηᾳ ἵ9 πο γεῖ εἶθας ’ (Ῥτεί]ας, Ον, λίγίΝ, 186). 
ο, Ριω. οναι. ο] Β; λίαχκ λίθ]]ας, Οοπεγίδωέίσα {ο ἐλε Δοίενος 

ο/ λγιλοίοφν (1891), 418: Αῑνοπαρ. Ίεφαί. (Βοννασία), αν. 78 
τὸ μὲν γὰρ ἐν Ἐφέσῳ τῆς Αρτέμιδος, καὶ τὸ τῆς ̓ Αθηνᾶς (μᾶλλον δὲ 
᾿Αθηλᾶς ἀθήλη γὰρ ὡς οἱ µυστικώτερον (θεολογοῦντες)); Εοίά. κκ. 

94, νεο α ἀατίγα οι τοι α Ῥεϊναίνο απά θηλή ἵν καρρορὰ, 
Αλνεπα, νεο Ρανς οοπιρ]είο ἵπ Ασπποτ {χοτα νο Ἰνοιὰ οἱ Τοις, 
Ἱανίηρ Ώσνεατ Όοου ευεκ]οά. 

Ἑκάτη, Οη (νο Ἰάοπείβεκίου οἵ Ἠοσκίο νι Απονοία, απά 
οἩ ἔ]νο ερ] ]νείδ τρίµορφος, τριπρόσωπος, τριοδίτις (Τσ γ{α), 9ος Ῥτοί]ες, 
6. λΜίΨΙΛ. 111--δ. 

ϱ 6 κατεργασίας ἀορεπᾶς οἩ σύμβολον τερεπίρὰ {τοπ σαχ. Το 
Βο]ιο]ίακὲ ο Τὴοουτίε, Ιάψίί, . κ Ἱησκος κατεργασίας ἀερεπά οἩ 

σημεῖον υπάετείουά. Οἵ, τη Ὁ 4, 291 ο 8 ἀγλαοκάρπον. 

ἆ ᾳ τῶν οἰκιζομένων. Αοοοτάΐηᾳ {ο Ῥ]α. λίον, 891 Α, αποιεᾶ 

ὮΥ Ἐν. Ρ. Ε. 848 ἆ Το Ῥγῆιναμοτοσπς εαρροθοά νο ππουα {ο 
Ῥο {ην υ{εος, Όξ {ο Ίαγο πονο]ν πες απἰπηα]ν απ ρ]απίς Έναν ενα 
εαγΏι. Τίς νους ννας {οαπὰςθα, ξ νου]ᾶ βοοπα, ραςγ ον νε 
ἈβρεαΓαπος οἵ νο πιουν) ἀῑαῖς, νε]σῖι τεβεπαυ]ορ ἐἶνο θατί; απά 
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Ῥοοκ πα, ΟΒΑΡ, 1 αισά 

τος φασῖγ οἩ Όἶνο ἀοείτο (ο ἀϊκουνες 4 εροείαὶ αοάο {ος ἐἶνο Φου] ν]νο 

ποξίου οσσιος ἔγοπα νο Οτρ]ήο ρουπία, απά νο καγίηρ αφετίρεά {ο 
ο Ῥγναροτας Ὁγ Ἰαπυλείνας, ἵ. Ρ. 84 τί ἐστω αἳ µακάρων νῆσοι; 

᾿ ὕλως, σελήνη. Ζεϊ]ες, Ργε-βοςγ. λος. Ἱ. 451. 
ο 3 9 τοῦ θιοῦ. “Ι πι Ἰπε]ἰηθὰ {ο δυρᾳουέ τῆς θεοῦ (1. Β. Μ.). 
πο Το πιβδου]ίπο, πο αἰοπο 19 {ουπά ἵπ (1ο λίβΒ., πιαΚος (ἶνο 
πο εἰίοηοπί ρεπεγα]. 

ος ενοικίζουσι. Ἠοεαία, κο Ατίοπιῖς, γνας φοπιοίπιοφ τορατάὰοὰ 

α. α- ἁπυρ]ίες οἳ Ζευς απά Ὠεππείες, απά ἵπ Ἠοιι. Ἠγπιν. αά | 
.Ογ. 62 Ιὲ ἰο Ἠθοκίο γ]νο ἰοὶἰο Ώοπιοίος Εἰιαί Ῥοτνορλιοῦ Ίλο Ῥουπ 
εαττίοὰ ος. Οἱ. Ῥτείίες, Ον. ΜΨίΝ. 413, 114. 

ο ἀλά ἃ τ συνεκτική. Ἠσεκίο απᾶ Αροὶ]ο αἶοπο Ἰγοατά Εἶνο οτῖος οί 

ἱ εἶ μὴ Περσαίου θυγάτηρ ἀταλὰ Φρονέουσα 

ἄῑεν ἐξ ἄντρου Ἑκάτη λιπαροκρήδεµνος, 
ο ἳ Ἠέλιός τε ἄναξ. 

ο, Οία. 61. Ότο ς Ἀν αν ΡΡΦΝΒΝΑΝΦ ΦΜΔΑΦΑιἈμικά. 
Ἠοεκίο ἵν Ίοτο ἰάεπιβοα, ας Ἱνειρίης Ῥετεορ]οπο {ο βαΐλνεος 

8 νωχελῆ. Εντ, Ογεκ. 8οο πλευρὰ νωχελῆ νόσφ. 
8 Ἰ καιρῶν. Οἵ. Ε13 8 4, ποῖο. 
Ὅο βουκολοῦντες, Ο. Ατἰκορϊι, Γεερ. το 
ι Τὸν αὐτὸν ἄρ ἐμοὶ βουκολεῖς Σαβάζιον. 
-. Ὁ Ἰ Ὑοεσιουργόν. Οἵ. Ἠετπιον Ττίσπιεμ. αρ. Βίου. Εαἰ. Ἡ. φ63 
Τοῦπον ἀμέριμνον καταλεῖψαι κέκρικας, ὦ γενεσιουργέ; Τὴο9 γοτά 
οσους (ποφυε γ ἵπ ατα τεἶνας: ος Ῥατνογ, Ἰπάεχ. 

61 Ἕσπερο. Βίωΐυς, Τλεαία., νἱ. σΊι 
ε8ίο αὈί ἐταπφα]]ο ρετ]αδοπξ κιάστα Ῥοπίο 
γ Πμπίέατααο {τοῖς οποἱ αἰοαηες Ίπαρο, 

Οπιπία εἶατα ποπ; κο εἰατίος οπιυία αργα 
ἨἩακροτος εχετουί ταάῖσος, φπαπίυκυο Ῥος αἰέαπι 
Λοαίΐνεγα, οπετυ]οία ἑαπίας ππουίταέας ἵπ απ τα.” 

4 1 λόγου, “τοβκοΏ απά εροοοἠ.’ Το ἀουῦ]ο πηοβπίηᾳ οί λόγος 
ἵπ τοφαἰτοά Ὁγ νο ἔννο ερἰ Ενας ποιητικοῦ Απά ἑρμηνεντικοῦ. 
ἆ 6 Ἑρμόπαν, Όπ νο γατίους τορτοκοπίκείοπα οἵ Ἡσττησα 4 

ου ἶησά εν οἴἶνος ροκ, κος Ῥποί]ας, Ον. λίΨίΔ,. δτο, ποίο 6, 

πενασο Ῥάδκαρος ατὸ ποίοστοὰ {ο ος νο {οσα Ηογπιστοίση, Ἠοσπια- 
Ένενα, Πετπι]νεγα κ], ΗετππυραἨ. 
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114 ά ΤΗΕ ΡΠΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ Ο0ΒΡΕΙ, 

4 Ἰ Ἐρμάνουβα, Ῥ]αε 1 Πε εἰ Οµίγ, κὶῑν "Απαθς 
ἔο Ἠανο Εὖνο πατηο οβλου πε] νο Ἐργράσης Ενα Ἡστπον Ίνα νεῖῖι 
Όνο Οτουκα, Ἰνείπᾳ Ἰνουῖν Γπίογιαὶ απά οοἱομία],. 8οπια, Ἀοηνενας, 
ΟπΙς Ον Απμι εἱρη[θος (ὔππε, πε ]νετοίοτο αν Ἐν Ὀτίηρη {οτῶν αἲἱ 
ἄλαρι ον ο Μωοος, αὐὰ πάνω ανν 
αεί Όνε Η]ο οἵ Ώομ.’ 

ἆ τοῦ Ἑρμοῦ. Ἠετπιοι ἵς πο ππεπεοποᾶ αππονᾳ νο ἹιπΗΥ 
{αἼνοτν ακαἰρηςά {ο Έτους Ὦγ Ῥπεῖ]ες, Ον, λίγίΛ. σος, ἴνας Ἠα εσεις 
Ἰ καἱά {ο Ἠανο Ὄδου οΏ εν ρ]ποσα Ἰοένοση ἶνουο οἳ Ἠστπιοι παπά 
Ηεταε]ες ἵπ Ογπιηπεία (6ος). 

ἆ το ἑμπτώσας. Ἠΐομ, Ἶω ἔπ. 44 ὁρᾶν δ' ἡμᾶς κα’ εἴδώλων 
ἐμπτώσεις. 

Πάνα, Ο6, Ποαι, Ἠψηι, αἲ Ῥαπ. κἰκ. «], Ἠπνοτο Ενα πατας ἵκ 
καῑά {ο ὃν ἀετίνοῦ ἔγοπα νο αππαβοπησηξ οπυκο ὮΥ νο Ππίκπε ϱοη 
οἳ Ἡοσπιον {ο αἲί νο ροᾶς οἱ Οἵγπερας : 

Πάνα δέ µιν καλέεσκον, ὅτι φρένα πᾶσιν ἔτφφο. 
«Ῥιέ νο τἰρ]έ ἀετίναίίοι οἱ ἐἶνο παπηο ἵ9 τοπ πάω, ὁ Πάων, 
,δ, νο Ἱνοτάκπιααι, {ος Ίνο 4 θεφοπέ]α]!γ α Ραβέος (νόμιος)» κο 
738. 
11δ ο 6 Κνήφ. 6, . (Βιτεῖι, Η1, ϱ): «Το Διοκϊρίν 

ὮΥ Ῥοτργτγ οἳ “ Κπερῖι, νι α Ἱναππκα Ἰγονὰ, αχ ατο Ἠλασ]ς οὐυἶσας, 

Ἠοατίης α {οαί]νετ οἳ Ἠής Ίνα,” αργός επασἲγ νε ]ν ενα ποᾷ Έα, 
Ἐαξ πο νε εν Οποσπαίς; απά (νομο Έννο ἀείέΐδς οαἩ ἵπ πο αγ ο 

το]αεοᾶ, νο Ἰαάον Ἰοῖπς οπο οἵ Εἶνο ρτεπέ ροᾶς, απᾶ νο οσον 

αἴναγα Ἱνανίηα νο Ες “Βου οἱ νο Βαπ,” απά είπα οἳ απ Ἱπ[οτίου 
οτάετ οἵ ἀῑν]ηϊάος, ΧΝοτ ἆσσι αΠΥ τορτοπεπέαίοη οσσας οἳ "νο 
οµα Ρτουυθά πα γοπα Ἠς πποαθλν,” νήσοι Ῥοτρ]γτγ ουπ]δείατοα εσ 
εἰᾳωῖ(γ νο ννοτ]ά; απά Ίχοπι Ψλήο]ι ρτουρρᾶθά αποξϊναγ ροά οπ]]οά 
Ρηΐνα, εἶνο Ὑα]σαπ οἳ ενα Ογουίζς,” 

ἵπ {τι ο 34 Οπερὶ ἵ ἀοκοτυοᾶ α- α- Ἱναν]κ-Ἰοκᾶοά ἀεἴεγ, 
ΚΙπῶπιᾶ, Οπσρί, Ὑναν νο ἈΝο-φοά οἵ Ἐοραπάπό απά νο 
Οαέατασί, Ἁααρ, Ἱ. 4ο, ϱ8, 151, 441, απᾶ οἩἳ Ῥαρο 439 Όνετο κ 
α τορτορεπίαέῖοπ οἵ Κλποπιῦ ἑακον {τοπ α Όας-το]ἷοῦ ἵπ Ενα ἑσπερ]ο 
πἲ Ἐἰερ]απήπό; οἩπ Ῥαρο τς] Ίνο ἴψ δη πιοδβείηας παν προν 

α Ῥοεοτς (αῦ]ο, Ἠλα Ώπηνο Ίπεαπα Όνο “ Μοδε]]ος,) απᾶ ἵπ ΙΙ 
Ἐκγρίπη ἐεχίς Ίνα ἵς ο {οτι ας νο Ογοµίος (Ἠ1δᾶσππσπη, 128). 
Οἱ Βεταῦ. 811: Ῥ]α, Όε Πε, εἰ Ον. καὶ. 

Ὁ 1 φόν. Άθνεπαᾳ, 18 οἵτος ὁ Ἡρακλῆς ἐγένησεν ὑπιῳρμέγεβα 
φόν, ὃ συμπληρούµενον ὑπὸ βίας τοῦ γεγονηκότος ἐκ παρατριβῆς 



11δ0 

ελ «Ἡ γδφαθκόη 
0 Ἡφαιστον. Οἵ. λίαςρ. ἶ. 16, ποίο α. Ῥή]να]ι, ἶνο ροὰ οί 

Μετ "1 περτεφεπίοά αἱ Ῥη]αο ας Ρίηρ προα Ἠής ροίξε”» 
ο αυ]α νο ρἰακείο εἶαγ {οι πελ]οῖι νο ἶς ανουε {ο πο  Ἱπππαη 

Ὁ. δοἳγ (Ἰ"χοπο, Πέσίσπαγίο ὲ ΜΜοἰοφία, Ρὶ. οοεν11), πιά π]νελι 
Ἡ κοπισε]ναί Ἱντοπβ]γ οαἱ]ο (λο «0 οἱ (λα «απίλ. Τξ ἵ9 τοκ]]γ ἐἶνο 

ο Ἱσπερ οἳ οαγν ἔτοπα νεληήοὴι χα οαπηο {οτί δὲ Ἰία οτοκέίοι.’ ΟΙ. 
᾿Νοάσπισπαι, 131. 

ο 6 τ πύδας συµβεβηκύτας. Ὠπεάα]ας ἵ9 φαἱά {ο Ίατο Όδοι ἐἶνο 
"τος πε]νο πππάο α- οἰαίαο γε]ει Ε]νο Ίορο απ {οοί φορασκίο (Βπο(ε], 

Ρία, 6. οπά ΒΑ. Βίοφγ. "Ώασδα]ας,' 28 α). 
ο 9 6 πλοίου. Το ἀεκοτίρίίου 8Ρροατ {ο ανα Όδευ Ὀοστοπεά 

-.. -Ἡγ Ῥοχράγεγ έτοια ΟἼοπυ, ΑΙ. δίγον. ν. ό]ο “Βοππο οἳ εἶνο Ἐργρίέίαης 
ος .οη; νο 8απ προῦ 4 εΜήρ, απά οἴ]οτα Ἡροῦ 4 οτουάᾖο. Απά 
ος Εναν κ. ναί (νο 8ας η πηβΚίηᾳ Ἰήφ Ῥαδεαρο {λτουρ] «πγοοί απιά 

'Ἠφσιᾶ αἴτ ρεπεταίος πιο, γε]οἷι {9 γπηο]ἰχοὰ Ὦγ ἔἶνο οτοσσἁ(]ο 
ο ὀκοκκο οἳ «οπως οἵῖνατ ρεἰοκί]Υ εἰοτγ.’ 896 ἴἶνο Ρἰσίατο οἱ ἐἶνο 5αἩ 
ο τα Ἠς Ὀαεῖς ἵη Μορ. 1. 89, απά οἵ ἐἶνο πποση, {. 91. 
οσο ιτ Ἐσήμαινε Ὑΐμει εωββονία ἐσημαίετο (ραφείνο); ἴἶο το 

που]ά οκα1Υ ὓο ἀτορροά ὑο[οτο τοίνυν. 
ᾱ 5 ΟἨ Ένα οεἱοκεαὶ εατί]ι, 96ο ϱόη Ὁ 1. 
ἆ Β αἱροῦσα. {(αἴρουσα) Ὑἱμ. πιατµ. Το τοπάἶπᾳ αἱροῦσα 

(μα ξίκρ, φαιλεγίηφ) 9 Ίος ευ {ια ῦ]ο ρετ]ναρ8 ΕΊνΑΗ αἴρουσα, Ἠν ή ο] 
1 Ίντο {οἼοπιοά ἵπ νο (ταπε]αίου, απά {ος γ]ήο]ι Τουρ εαρπεςί9 

απ. αἴξουσα. 
. 116. ς ἐξ οὐρανοῦ, 866 λίαερ. {. 19, ποίο α: "Το Ἱεμενά οί 
: νο Νο Ἱνανίως {9 «στου {π ἐἶνο οο6ΔΗ Φίτοβ πάς αέ α Ωτουῖς 
ι ἐαπεροείείοα οἵ νο Εμγρίίαι ἀοσίτίπα, πλεον τερτοφεπέοά {ὲ αν 
| αἩ ασπι οἱ νο οοἱοκίαὶ τίνος Ὑνίνογοσυ Εἶνο 19 καΐ]οά τουπά (ἶνθ 

εαν (ΗΠ4ε, Π, ας; Ὠϊος. 8ΐς, {, 41). 
5 Ἰ Ἴσις ἡ Αἰγυκτία ἐστὶ γῆ. Όα Ἰαΐα Ἀς (νο Ῥὶδοῖς ασ 

Πα Ηκοὰ Ὦγ νο Να, απ αὖ (νο ἔΥρο οἵ νεο απἁ ππούνος, 9ος 
λίκρ. 1. ο; Ἠοάεππαπα, 11τφ. Ῥίαε, 1 κ εἰ Οκ, αακκνί 

ι “ΑΛ. Όνεγ Ἰοίά απά Ἰε]ίανο νο Νο ο ἵνν Ένα Ίσως οί Οείτία, 

Ἶ κο νε τορατά (νο σαν 5 νο Ὀοάγ οί Γαία, πο αἲὶ νο οασει, 
] Ὀαξ α- ποαοῖν 44 νο Νῆο ονετίονα, ἱπρτορπκέίως απὀ παπᾳἰίας 
ὰ πεον 1) 

ἷ 13] ο 6 αἰγὺε κέρατα. 8ου εἶνο Άρυτο οἱ Οπορὲ, ος Κδηνᾶ, να 

4 .. κ .. 
. 
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α. '. (Βἱκοῖν, 1. 2). Ἰπ νο Ῥπεκοπί Ῥάλκαρο αἲξ ἵπ πικκου]έπα, ας 
ἵα Ἠοσι, Ο4. χὶν. τού 

ωηροφίων «ἰγῶν δε «η φούγνω ο. 
4 ι Απόλλωνος πόλα. Αροϊῄποροϊ λίαρπα, Εάν. Βία, 

87 Απόλλωνος πόλις καὶ αὔτη πολεμοῦσα τοῖς κροκοδείλοις, "νεο 

αγὸ βετεγα] αηκ]]ος {ους {η Ἐργρί οἵ να βατης Ώσπης, 
ἆ 2 ζιβύνῃ χαρούμενος Τνφῶνα. Ἰοάεπιαπα, 11“ Ἠουνε]νθάα 

{ορ νε τν 8ο (Τγρ]νοπ) : Ίνα εντευν κ τοι αἲ Ἰήπα.” ΕΓΙΙΑΠΗ, 21 
Ἠοτιςφ “Ἰπὰ {ο εποουπίος α θοττίυ]ο Βα]ιὲ ντι Βαε, {η ν]ήεῖν οσο οἵ 
Ἠοτυκ) ογ6ς να {οση οαξ απὰ 8οἳ καΠετοῦ α γα Ἱνογκο πππ ]αἶου.” 

ἱπποποτάμῳ εἰκασμένον. Ἠοῖ]ι νο Ἡρροροίωπας απά Ώνα 
ετουσἁ[]ο /Ίνανο πουν ἀοφοτίοὰ Ἐργρί, Όαέ {οταετὶγ Εἴνεγ Ὕνετο- ας 
πιπηστους {πι Εἶναί οουΠίτγ αν ἵη (τορίοα] Αγίου’ (Έπππαπη, 249). 
ο, Πάι. Π. πε; Ῥαπκαν, ἵν. 34. 3: απᾶ 466 ο, οε]ουη, 

ἆ / ἱερακείον προσώπον. οἈοβεππαπα, 25 “Βὰ .. . οἳ Αροὶ- 
Ηποροῖία Μαρηα .. . ἴ αἰπιοδί Γπνατίαϐ]γ τερτοκοπίεὰ α- α Ἰανι]κ- 
Ἰνεπδσά τοσα. Τῆο Ἠανεῖς Ὕνας (νο αγποοὶ οἳ Όνο 8... Ομ οἵ]νοτ 
Ἰναννκ-Ἰνεαδοὰ ἀείεος, 9ος Ἡν ἠκίπρου (Βἱτε]κ), 1. 114. 
11748 1 γῖπα. Ἠοσι. Π. κκ. 44 

τάχα κέν ἑ κύνες καὶ γῦπες ἔδοιεν 

κάµονν. 
εΛε]ίαη ϱαρροθος Εναέ “να]έατου Ίγετο αἲὶ {επα]ος,” αν Ἡ {ο 
ποσοαπέ {ος Ονεῖς εἸνατασίατ 5 πι Ὀ]ετης οἱ πικετηγ. Ἐκ άπεκοα 

(Βιτοὶ)), 1. 41 απά 4ο; οἵ, Ἠοδεππαμη, 113. 
ο  Ἐλευσῖνα. Ῥ]ωε. Αἰοίο. κκ. Ίπ νο οατίοπέατο οἵ εἶνο καστεά 

τιγκέετίος, 'Τ]εοᾶστας τερτερεπ{οά (ἶνο Ἰνετα]ά (ἱεροκῆρνξ), Ῥοϊγίίου 
Όνο (οτε]- Όεατετ (δᾳδοῦχος), πιά Α]ουἱαἆος (ἶνο Ἰετορ]ικηί,” 

Ὁ 1 Άναβθι, Τ]ο βΑ1ηο ΒΜΟΣΥ Ίνας Όδει τε]αἰοά αὔονο ἴα ος Ὁ. 
ο 1 βουθντεν. Όπ νο πποᾶς οἱ οχαπι πίτας Ὀνυ]] {ος καοτίβος, 

βοο Ηάι, Η. 38, ποῖο “Τ]νο κοαἹρέατος οἶνουν ναί νο ]]α νι Ὀλαοῖς, 
απά τος, οἱ ηέο αροῖς Ἱνοτο οΟΙππο]γ Κῑεά Ὀοῦι {ος νο αἴίας 
παπά νο {αῦία, απά νο οπ]γ Ῥτολή οι 8οοπις {ο Ἴατο Όσεα 
αραΐποί Κάλλας Ἰνείίατν ’ [α. νι]. ο. α. Ὁ'. (Βίοι), Η1. 496. 
19] ο 3 Ἡλιονκόλε. Βίταῦ. 8ος “Ἠετο 9 Πεοροϊϊς εἴθισίοά οἳ 
α οοπδἀεταὈ]ο ποπ, Ἱνανίπᾳ νο ἑεταρίο οἵ νε 805, απά Όνε οκ 
λίπενία τεατοῦ ἴπ α φοτῖ οἳ ρε, πν]νο ἴ τερατάεά Ὦγ νοπι ας α ροᾶ, 

.5 Αγία {9 αἲ Μοπιρ]ς Ῥ]α. Γε Πε. εἰ Οείν. 334 "Το οκ Κερί αἲ 
Ηε]ιοροἱζα, νελ]οι Ε99Υ οαἳ] Ἀπονία (εαετοὰ {ο Οεἰτία, απᾶ ναι 
βοτΏς Ἰε]ίενο {ο ὃς ένο αἶτο οἱ Εἶνο Αρίς) 9 Ὀ]αεῖς, απά τεσεῖνευ 

120 
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Πλωοέκαξίοπα ἵπ Εαν]ίπεους Ἠάε. ἡ], 48, 6ο, 154 Π. 28; ᾱ. Ὑν. 
(Βικον) 11. 86, 3ο5--7. 

Ότο 4 ἑνωτών. ΟΚ Ῥοτρὶ. αρ. ἐοῦ. Εά. Ρλγε. 1. 36 καθάπερ καὶ 

: ὁ ἥλιος εἰς τἀναντία περιφέρειν) αὐτὸς ἀπὸ δνσμῶν ἐπὶ τὰς ἀνατολὰς 
Φρύμωος, Οἵ, ϕᾳ ἆ 3 απά 286 Ὁ αχ, ποίο, 
ἆ ψ Απο Ο. σι ο, ποίοε, 
ἆ 8 ὑπὸ τὴν γλῶτταν κάνθαρο, Ἠάι. Η, 18 ἐπὶ δὲ τῇ γλώττῃ 

ο κάνθαρον. Ῥιΐπ. Ναι. Η. η, «6 «Νοᾶις εαῦ Ἡπρυα, 4πεπι 
Ότο απνατυπα αρρε]]απὲ) (411). 
ο Όν Όνο Εργρίίαη Ὀοεί]ο 96ο 4 ἆ 1, απά αάάὰ {ο να τείετενοςς 

ο Όντο μἴτευ Ὑοάεπσπα, 385 “Το κεαταῦαοις «αππο {ΟΓί] 
το-κηἰπασίο ἔγοτα υπ 185 ερᾳ, παπά 9ο νο Ἱαππαη ου], 1.δ. εν 

ο χα που]ά εππετρο {τοπ [69 ΠπΙΤΩΤΩΥ Ἱπίο ουν 1ΐ6, απ, πγἰηρεά Ἰἶκο 
ο ενα οοπταὔασυς, 4Υ αρπιατάς {ο Άδανεν απά (να καπ. Τηας να 

ο κοαταῦδεις ὕδσαπιο α αγπηδοὶ οἳ ενα τερυττοσίίοῦ.. . . Τηο Εργρίαα 
Ώπτωο οἵ νο Ἰοεί]ο νας ἔλερεν, α΄ Ὑγοτὰ νεο αἱκο Ἰωοαης {ο 
Ῥοσσσηο,” {ο «στης Ἰπίο Ὀοίηᾳ””; 9ο ένο Ρἰοέυτο οἱ έἶνο θεαγαΌθους 
Έδσατως (νο Ιάεορταρ]ήο εἶμῃ {ος ναί νοτὺῦ, ορεεἰα]]γ σεῖνου αφεὰ 
ἵπ να 86Ώκο οἵ τεπονιοὰ [ο α[οτ ἀκα δι Οἱ, α. Ἠ. (Βἰτον), 1. 

. 8456-71 Ἑτπιαπα, 316. 
4 . ᾱ ϱ τό τε διχότοµον καὶ ἀμφίκνρτον. Οἵ. Ατίκίοι,. Ῥγοδίεπ. Χν. 
| }. τ ὅταν ᾗ διχότοµος (ἡ σελήνη): Ώε Οπείο, Π. Στ. 4 οὗ γὰρ ἂν 

ἐγένετο «ἰζανομένη καὶ φθίνουσα τὰ μὲν πλεῖστα µηνοειδὴς ἡ ἁμ- 
Φίκνρτος, ἅπαξ δὲ διχότοµον. 
118 4 6 8ου Ὀεῖοιν 66η ἆ χ. 

119 ο 1 αἰθέριος οὐσία. (, 86565, 190156 6. 
.. 4 τι ληθώ, Ο. τοῦ ἆ ς. 
] ά] Ῥέαν. Οἵ τοφα Ἰ. 

ᾱ το Κόρην. Οἵ. του ὃ 4. 
4 τε: ἀκροδρίων. Ῥϊαε, Ογίας 11 Β παιδιᾶς τε ὃς ἕνεκα ἡδονῆς 

τε γέγονε δυσθησαύριστος ἀκροδρύων καρπός. 
140 8 4 ᾧ ταῦτα πρὸς χρῆσιν. Οἵ. Οἱ Ών Ναι, Βοον. ἴ, 6 

(«Ρεϊπείρίο ἔρεο πιωπό ως ἁεοζυτα Ἰνοπιίπυτηηυο «Δωα /ασέας οαὲ, 
4ὔαοφυο {π ο εωπί, ος ρασαία αἆ Γγωσέσπα Ἰνουίπαπα οἳ Ἰπτοπία 
καπ]. Της Βίοίς ἀοοίτίπο Ίαν τἱά(συ]εὰ ὉΥ Ἰπστοίίας, ν. 1ϱό-ό], 

απά Ὦγ νο Ἐρίσυτεσα Ο, Υεἡείως ἵπ ος, 0 Ναι Όκου, ἱ. 13, Όπι 
| πας αὐορίοά ὉΥ πισΕΥ Ομήσείαη Ἐαιλνοτα, εεροςία]]γ Ὁγ Ατίοϊόςς 
4 κα .λι 

-- 
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(1ου Ἠοπάοἳ Ηαττία, Αροῖ. οί Αγίμ. χο), Ὁγ ία ΜἩ, ΑΡ. Ἱ. το, 
Ὦγ Οεΐρεν, ο. Οεἷα. ἵν. Ἰ4: Ερ. αά Πίοφη. πα; Ἰασκα, Τε Γπα 
Πε, κά, Οτεμοτ. Άγκα. Ώ Ορή/. Ηοπίν. Ηἱ. ΟΕ. Οµάνοσν, ἴι. 
γη. Ηἱ, ός, νι Ἀοκλνο πα) ποῖς, 

59 Απόλλω, ΟΕ ατα ὃν 1. 

Ἡρακλέα, ΟΙ, τχασο 4. 
Ὁ 1 Διόνυσο, Οἵ. τα 1. 
Ὦ 4 ᾿Ασκληπιός ΟΙ ατα ἆ 4. 
Ὁ 8 ἄθλου, ΟΙ το 4. 

65 Ἑδρυσθεύς Οἵ, 65 ὃὉ 6. 
6 ᾗ Θεστίον θυγατέρε. ΟΙ. ϱ6 ἆ ς. 
ἆ 4 τί ταῦτα πρὺς τὺν Διόννσον; 89ου Ἡσπί]ογ, Ον ῬΡλαϊαγίε 

(1816), πἰ. 217 “Ζεπουΐας Γπίοσπις τν Εἶναξ  Α Απο νο «Ἡποτακος 
πφοά {ο εἶπαᾳ α ἀε]γγταπαῦ {ο Εἶνο Ίνοποιχ οἱ Ἠασείνας: Ἰναί ἵπ πια 
Ώνο Ῥουίς Ίο εἶναι οἳ, απᾶ πηπάο Ένα ᾳἰαπία απά οεπίσατα νο 
εα0]οσί οἵ ναῖς ρίαγ». Όρου νε] οι εἶνο αροσἰαίοσς πιοε]κοὰ ἶνοπα 
απά καλα, '"Τ]ναξ να ποια {ο Ἠασε]νακ,”  ἨΒοπί]ογ αἶκο παῖονε 
ιο Ῥϊα. Άγπερος. ἰ. α΄ Απ Ὀνοτοίοτε, πει Ῥ]λεγηλείνας απά 
Λοποηγίας εαττίοᾷ ἔταρογ {οτνιατά {ο {αυ]ου απιᾶ ποκυτίαπος, 
πας καἱά τί ταῦτα πρὺς τὸν Διόννσον; απᾶ Βπἱάκα ἵπ Οὐδὲν πρὸς 
Διόννσον' ὕστερον δὲ µεταβάντες εἰς τὺ τραγῳδίας γράφει κατὰ 
μικρὸν εἷς μύθους καὶ ἱστορίς ἑτράπησαν, µηκέτι τοῦ Διονύσου 
μνημονεύοντες ὧθεν τοῦτο καὶ ἐπεφώνησαν. 

Ῥοϊγυίας (κ]. ]), ἀοκοτιυίηα νο ἀθείτασίίοι ο ννοτίκα οἵ ατί αἲ 
Οοτίπελι, δ4γ5 ναί Ίνα «καν Ρἰείατον ἔλτονγη ἆονγἩ προπ ενα ρτουπά, 
απὰ Όνο κοἰάΐετα ρἱαγίαα αἲ ἀἱοο προν Ένεπα: απά Ίνα σας νο 
α Ρίεέατε οἵ Ὠΐοπγευς Ὁγ Ατίσάσς, ἵπ τείετεπος {ο νελ]εῖν οἵπς ΔΑΥ 
Όνο Ρτονετῦ νγας 6ροΚκεπ, '' Νοθλίπα {ο 4ο νι Ώϊσπγεας,” απά νο 
Ἠετευ]ες (οτπεηίθὰ Ὦγ Εἶνο ἑαπίο οἵ Ὠεϊαπείτα, ΟΙ Βίταῦ. γη, 481. 

ἆ 6 Περσεφόνη, Οἵ 63691. 

ἆ 6 Διόνυσος Οἵ, του ἀ. 

-ᾱ το ᾿Αριάδνη. Οἵ, ΟµαἩ. Ερήλαίαπ. 154 
έΛε ρατίο εκ αἶῖα Ποτεπς νοἑαυαε Ταοσῖνας 
σπα Ολίακο Βαΐγτοταπι οἳ Ἀγείμεπίο Βἱαοπία, 

Τε 4ππετεπα, Ατίκάπα, ἵποφαο Ίποσηδας απιοτο’ 
οἶνον. Οἵ,. 5145, 1ου ἆ 6, 

141 ο 6 Ἔτραπεν. Ῥιπᾶ. ΡΨΙΛ. Η. 7, αποῖοὰ αἴκο Ὦγ Αέλοπαᾳ. 
Γαφα. αχὶκ. απᾶ ΟἼεπι. ΑΙ, ῬΡγοίπερί. 46. ἘΕανευίαν οπέα να 
54106 ΡεΏίΠος 8 Αίλεπαροτας, 

... 
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ο οὰ των ὄνεωο Ίνα ὢν αἲς, υδυα]]ν αἲ (νο 
Ὁ. οπὰ οἵ  ἅταπια, ΄ἴο ουξ βεαπάετ (]νο οοπιρ]ἱοπιθά Ἰκπος ο Ἱατηβ 
ο Ῥακίομα, πλής]ν οὔλνογνν]κο πνου]ά Ίο Ιποχίτίσαδ]ο”’ (Μά11ος, Πίο. 

ο ο Οπεεξ Πτεταίωγε, 363). . Ατίκίος, Ρος. αν, πεῖνοτο νο ῥτορες 
Ὁ. οοσκείοπα Το πεῖπρ καὶ ᾱ- ουπίτίναπου απο ἀεθηοά, Το καγίηα 
πας αρρ]ίοὰ {ο ΑηΥ εαάάεη ος φυτρεϊαίηᾳ ἠποἱά πε, 
ο 1θὰς οἱ δὲ τὴν ἄλλως σοφοί. ΟΕ, επι. ΑΙ. Ργοίγερί. 6 οἱ δὲ 

-: ᾷ 8 Φήσωτες γοῖν. Τη Ῥοπι. 1. 44 φάσκοντες ἵ9 ἴἶνο τοκάἵπα οί 
ο ει 
14] 1984 4 ἀκρωρεέας Χεῃ, Πε. γ, 1. 10 ὑπὸ τὰς ἀκρωρείας 
ἐποχωρεῖν. 

ο 9 Περὶ τῆς ἐκ λογίων φιλοσοφίας. ΟΙ. Ῥοτρὶ. αἆ Μαγοεϊίανν, 
ο Α. Μα, Μοδιοϊαηῖ, 1816. Οἱ Ελίς νεοτῖς Οατάπαὶ Απροϊο λίαί 

ο ( ποσο Ρονρληγίέ ορεγε, 69) Ἠτίίου Εάῑογία πιοπίωνε, 'Βεὰ 
ο απῖπι πέ πἆ ορυς Ῥοτρλή, ροείίσωπε, ουἷμ ῬθθΏο απίης {ταρτηεπία 
ο καροτυπέ, τεπίαπα, Πως Ἰὰ οορἱοκἰφείπηνπα 1 γπΛΕΛ, φο]υέα οίίαπα 
ο ἑπθο]οσία οταίοπο, ουἱ 9 Ἰ]ο {οτέυς Εξπ]ως: περὶ τῆς ἐκ λογίων Φιλο- 

σοφίας “46 ρλ]ον». οκ οσκσυ]ίκ.”. 8ἱο ομίπι Ἰομίέ θθηια]ἰν κοτἰρἑος 
Ἐσε, Ῥααι. (Ε. Ε. 1. 14; ἵν. 6, 8, ϕ, 44/1 γ. 6 κ. το οἳ {οίααθο 
α9], που που Τηουδοτεέας (Τλεγαρ. Δεν. ἰ, κ) εἳ Απρυσίπυς (Ών 
οἱο, Πε, αἰκ. 11). Τα Ἠαπης ας ουτταρίοὰ ἰπίο περὶ τῆς 
εὐλογίων ϕ. απᾶ περὶ ἐκλόγων φιλ"'. 

4 ι Ὦ µέγα κᾶσιν κ.τ.λ. Ἐταβτισηία οἵ οπλο Ἰουί οταοἷο κά τοκφοά 
ο απ α- Ἐγπιπ {ο Λροϊιοῦ ἈΒοραίογ φποίος α εἰπί]ας αἀάτεια {ο 
ψ Λονευ]αρίας {οι Ῥκυκας. τά 

ὦ µέγα χάρµα βροτοῖς βλαστὼν ᾿Ασκληπιὲ πᾶσιν. 
ἆ ὁ λάζντο Ἠσαι, Πγπιπ. αά λίεγο, Δ1ό 

ἐλάζντο κύδιµον Ἑρμῆν. 
ᾱ τ1 ΑΛικωρεῦ. Αροΐϊο, ο πανε οι Ἰοοτεία ος Ἰπουπε 

Ῥασηπκευις, Οἵ, Οι, γην. αά Ρο, 19 
Ανκωρέος ἕντεα Φοίβον. 

"ο 



1Ἰ9864α ΤΗΕ ΡΠΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 6ΟΒΡΕΙ, 

1844 1 Τρίκκης. Α ἴονπ οἳ Τηδκκα]γ, ον νο Ῥεπείῖας (οονς 
ΤγίεΚαἰα), ἴτοπι νε] λε] νο Έπνο 8οΠ8 οἵ Αονουαρίυς, Ῥοδασίας 
παπά ἈίαολκοἨ, «1ης {ο Τχογ. Ἠσαι, Π. Π. γ19 ἴν. 195. 

5 6 «Ἑρμείας). Το πκια] οσα ἵπ Ἠοπνος, ο. ϱ. Π. κκ. 15. 
Ὁ 1 Πὰν καὶ αὐτός. Επκουῖας ἵπ Ἠΐ9 ογἰε1οἶσπα 8οοτης ἔο οοπήουπά 

νο ννοτᾶ» οἵ εἶνο πα αίτος, νε λ]εἷν αἱοπο ατο φποξσᾶ, νε τν νο αΏαννες 
{ο ὃς ρἴνεν Ὦγ ἐἶνο ογαοῖο, οἳ νε] οἷι Ίνο πηα]κος πο πποπίίσοα, 

Ὦ 5 δισσοκέρατι. ΟΙ. Ποπ, γην. χἰκ. 4 αἰγιπόδην, δικέρωτα, 
Βἰπιοπίά. Εγ. ακν. (Οαἱ εί, Ροείαε ΑΛ. ΟΥ, Η1. τ6]) 

τὸν τραγύπουν ἐμὲ Πᾶνα, 
Ὁ 6 τραγοσκελε. Ἠάι. Π. 46 αἰγοπρόσωπον καὶ τραγοσκελέα. 
ϱ 3 μητέρα Μαΐαν τὴν Άτλαντος. Βἰπιοπίά, (Πεππκπα, Ῥοε, 

ΑΝ, Ον. Πἱ. τοι) Εγ. οκκ! 
Δίδωτι ὃ εὖ τέ σ᾿ Ἑρμᾶς ἐναγώνιος Μαίας 
εὐπλοκάμοιο παῖς. Ἔτικτε ὃ "Άτλας ἑπτὰ ἰοπλοκάμων 

φίλαν θυγατέρων τάν γ ἔξοχον εἶδος. 
ἆ ϱ εἲς παράθεσι. Ενας “ {ος οοπαρατίφον,) α ὙΕςΥ ποσα] 8οπας, 

ος “ου α ργοσίείον”: ο. Ῥοϊγυ. Π, 1. 3 τὰς εἷς τὰ στρατόπεδα 
παραθέσειε: Π. α]. 1ο αὐτός τε πολλὰ τῶν χρησίµων μετὰ ταῦτα 

τηπο]ι οἵ εἶνο Ἱαπρααρο οἱ Ῥοϊγυῖας, 
16] 196 Ὁ 4 δοχέα. Ιουοεῖς, Αἰαορλ. τοῦ ́ Ποερον ἀῑν]πϊ παπα ζην 
οἱ ἰπίοτρτος δοχεύς ἀῑείέαχ. ... Οὐ φέρει µε τοῦ δοχέωε ἡ τάλαινα καρδία, 
φησί τις θεῶν. Ῥτουὶ. ἵπ Ροή, Ρ. 38ο. . . « αἳ θεουργίαι τοὺς 
κλήτορας καὶ τοὺς δοχέας καθαίρεν παρακελεύονται. ΟΙ, τ16 ς 6, 
του ἆ 8, τος ἆ 8. 

ἀπεφοίβαζο. Βίταῦ, 675 Ὁ δὲ Διογένης καὶ ποιήµατα ὥσπῳ 
ἀπεφοίβαζε, “αετοῦ αν 1 ἱπερίτοα Ὦγ Ῥ]λοεῦης) 

ἆ ι ὁ Πλούτων καὶ ὁ Σάραπις 8εο ποῖες οἩ 94 Ὁ τα, στ, 
απά τσ]. 

11] 1474 1 τούς γε Τ]ο οοπκίγισίου ἵν ο] ἀερεπάςπί οἩ 
λείπεται 19 νο ρτουθάἶπρ εἰαρίοτ. 

ὃν 2 ἐπὶ τῇ καὶ τούτων ἐπιτριβῇ. "Ἐπιτριβή Ῥτο διατριβή Ρος 
ἴοσυπι Ἐπα, Ρ. Ε. Πἱ, α27 Β, αΠουὺϊ Ὠϊομ. Ἰμκοσί, Ἠγοπασϊν, 
Ρίω. Ἰπᾶεκ. Ἰ ἆο πο απδετκίαπᾶ «ρες οσα, Το πιραπίαᾳ οἵ 
ἐπιτρίβω ἵ9 οἶελοι {ο "οχοίία, “ἰταία, αν Ὁγ (πἰαίοαυ, ος ἴο 

ἑαΗἱοι, “ορρτεκε.) 

1) 



1950α 

ΡΟΟΚ Ιν 

-ᾶ] 190 4 εἶδος. Τ]ν6 γγοτᾶς εἶδος απά γενικώτερον (4 ϱ) ατα πο 
το. πφθὰ Ίνοτο ἴπ Ενοῖτ ἐδο]μηίοα] 8επΠ9ο, {ος ερεσίεε οπππος νο ἀῑγ]άεά 

ο βεπεγίσ(ψ, ας νο 6οπγετεο (Ατκίοι. Τορ. 1. 6. Ἰ). 
ο εἲς τρία. ἵηπ Οι Ειτοσίο]ά ἁἰγίκίοι Επκουῖας 8οοπις {ο Ὦδ 

ο σνίης Ῥ]ας. Απιαίογ. 763 Β τὰ μὲν µύθῳ, τὰ δὲ νόµῳ, τὰ δὲ λόγῳ 
ο πίστιν ἐξ ἀρχῆς ἔσχηκε ϐΟ. 8. Λιμ. Ώε Οἱο. Ὀ. ἵν. 1] "Βεϊαέαπα 
ο οί ἵπ Ἠεοτας ἀοοιϊραίπνυσα Ρροπείβοεπα Βεπεγοίατα ἀἱδρηίαακο ἱτία 

ο Εθπετα ἰταδίέία ἁεοταπα; ππαπα ᾱ- Ροσεΐα, αἰίοτατα α Ρ]ή]οφορ]ίφ, 
ο ωηΐωπι α ρεϊπεἰρίνας οἰνίέκείς. ΟΕ. Πυίά, νὶ, 6. 
ο 5 Ἰ μηδὲ κιεῖν τὰ ἀκύητα. ΟΗ. Ρε. Γερφ. 84 Ὦ, 813 Α:; Ῥ]υε. 

πο Αππαϊοτ. Ἰδό Β. 
ο ᾱ τ καινοτοµίας. Ο{. τό ἆ 6. 

ο 181 6 Ἰ τὰ δὲ τὸν πολὺν ἀπατῶντα. ΟΕ. 113 ἆ 14 τὸν πάντα σχεδὸν 
᾽ἀπατῶντα λεών, 4 Ῥάβκαρο υν]ήοἷν ϱαρρενί» (ναί νγο οπρΏέ {ο τεπὰ ος 

ο απδετκαπὰ τὸν πολὺν λεὼν κ.τ.λ. 
ἆ ᾳ) ἀπελαστικά, Οἵ, Ῥε,-δαβΐπ. Μ. ΘμαεΗΙ. 1ο] ῥῆμα γάρ ἐστι 

Ότο θεοῦ, ὃ καὶ ἐνθυμούμενον καὶ φδόμενον καὶ ἀνακρονόμενον δαιμόνων 
ος γώσται ἀπελαστικόν. Τ]ε τεπάίηᾳ οἵ ΛΗ, ἀποτελεστικά ε[[οασία, ἵ9 

ορβοφεά {ο (ἶνο βεηςο οἱ {νο ρ82δαρο. 
4 6 στέλλεν. “Λ]εχ. Αρ]τος. Ργοδί. Ργαε[. στέλλειν τὴν κοιλίαν ’ 

(6 απά 86.). 
χαλᾶν καὶ ὑγραίνειν καὶ ἀραιοῦν. ΟΕ. Απίκος, Ργοῦί. ἵ. 64. ἵ 

ο παπα ν. 34. 1 Διὰ τί οὗ δεῖ πυκνοῦν τὴν σάρκα πρὸς ὑγίεαν, ἀλλ' 
ς ἀραιοῦν ; 
α 19844 5 φντῶν ἀντιπαθείας, 8ου 111 Ὁ Ἰ, ποῖς, 

5 ὅ καρωτικῶν, Οἵ, Ατΐσε, Εν. 1Οἱ καρωτικὺς ὁ κρίθινος (9ο. οἶνος) 
Ι.. απά 8ο, 1εα. 

6 4 κακεντρεχέε. Βίας, 491 ἁπλουστάτους τε καὶ ἥκιστα κακεν- 
ἀ τρεχεῖε. Ἱκπαί. 4ά Απείοσλ, νἱ φαί, πέπδίε, οἵεσεν, ἐπ εφολίε(, 
5 απά ο ήν (μη ίοσ). Ο, Ροϊγὺ. ἓν. 87. 4 κακεντρέχεια καὶ 
ν βασκανία. 

6 { τευταζόντων. Ῥ]αε, ΓΛΜΗεῦ. ϱ6 Ἐ τῶν περὶ ἀριθμὸν τενταζόντων. 
. Υ. Καναῖς, Τεν, [κα., Είγνι, Μ. πολὺ διατρίβειν ἐν τῷ αὐτῷ. 
ἡ 4 6 ἐπιρρήσεως. Λη ' ἠποσπίαίοπ,) καοῖι 0 Ίνα υφοὰ {0 οχοτείσκο 

πἨ 



1344 ΤΠΕ ΡΠΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

α ὀἆποππον: Ἰωπείκη, Γλορεειᾶ. 31 ἐγὼ δὲ προχερισάµενοι τὴν 
Φρικωδεστάτην ἐπίρρησιν, αἰγυπτιάζων τῇ Φωνῃ κ.τ.λ. 

4 το εἶ μὲν... εὖ δέ. Βορυ]ο νο α τοπιατκαὐ]ο ποῖς; “εὖ λα 
τεροἑέστη πουία τί τη αὖ. Το τοπκοῦ ϱἶνεν {ος πο α «πηρε ἴν 
{ο αγοἰὰ νο αρρατεπί Ἰαιδαίίοι οἳ νο Ρροσίτγ οἳ Ένα Οτασίας, 
Βυΐ κου Ῥ]υε. Ώε ΡψίΔ. Οπας, κκ “Τ]ο νοῖου απά Ἱαπρακρο οἳ νο 
Βγία νο ἀθπικηὰ {ο Ὦο ργοκεπεοἳ {ο τς αν Ονουρῖ τοπ οἳ νο 
ρίαρε, πο αππάοτησᾶ απά ρ]αΐη, Ὅαε ἵπ τοκο, Ὀοπυακε, απά 
αΠοσίκίίοα, νε πτηθίαρ]οτς οἳ Ώδπησα, απά ἀοε]αίπιοά {ο "να 
ποεοπαραπίππεπέ οἱ νο Παίο. Τά. νί Τε ΒΙ0γΙ, αοοοτάΐηᾳ ἴο 
Ηεγαο]ίέας, “ αβοτίηρ νε ῖν τανῖηα πουν Οήηρε νθνουξ α ηῖ]α, 

νε ]νουξ επι]νο] κ πποπέ, απά νννουί Ῥετίατης, τοκεῖνος ἄονπ {ο 

α Ὀνουκαπά γεαγς ὮΥ Ίπεαης οἵ νε ος.” 
3] 198 ο 3 ἄνω καὶ κάτω περιφέροντας. Ῥ]αε, Μον, δα Ἐ δηγού- 

ο 4 ἐπὶ δύο λαγχάνουσω. Οἵ, Ῥο]γὺ. 1. 44. ἐπὶ δύο συνεχές 
ἐποιοῦντο τὴν ἔφοδον. 

Τῆνε Ἰαίία ἐταποίαίου ππσαπέίωπη τοίετν ἴο Όνο βαππο που 
εα]]εά ἵπ Πα]γ «πιοτα”: να ἐπὶ δύο λαγχάνειν Ίνετο Ἱπδαπα "το 
ἆτανν Ἰοἳς ἔννο αἱ α εἶππς,᾽ απιᾶ νο σ.86 φαρροεοᾶ ἴς Ειαί ουί οἳ ἕεη 
Ονουκα τά ππεὮ οἳς ραΐγ Ίαρρεν {ο ἆτανν νο καππο πα νος, Ο, 
ας, Οβ. 1. 11. ϱο “φαί φοτίο απ πσκπᾶο ίσως αΏιατί οσᾶσε 
αἰίοι.’ 

ο 8 ἔχεν. Τ]νο πβπ]είνο ἵ9 ΕΙ ἀερεπάσπὲ ο ἂν ἴδοις (0 8]. 
Τε τεκδίπᾳ οἳ ΛΗ, συνέβη, 9 πποτε]γ α περε ου οἳ συνέβη ἵπ Όνο 
Ρτευεά (πα πα, ος ΤΙΑΥ Ίνανο δει αἀορίοά αἱ αΠοτάίης αὖ οπείες 

εοπείτας(ἶση. 

4 ᾳ ἀφραίεν. Ἠσπι, Π. Π, 158 

εἰ δ ἔτι σ᾿ ἀφραίνοντα κιχήσοµαι. 
ἆ ϱ τὰ πρὶν βοώμενα. Βίταῦ. 8ε1 "Τουρ Τ Ίνανς καἱᾶ κο ππαοῖν 

αὔοιεέ ΑΠΙΛΟΣ, ἵ νι κ ο πποπέῖου Ελα ἀῑνίπαίου ννας νεα ἵπ 

πηοτο Ἰνοποις Ὦγ νο αποἰεπία--- νο] ἀῑνίπαίίου ἴπ ᾳεπεταὶ απᾶ Όνο 

οσαε]εν οεροεἱα)γ--- πε πουν ρτεκί πορ]οσί οἵἳ νεα ρπενατα, νο 

Ἑοπιαπς Ὀνείηρ κα εἰκβοά νε Ένα ΑΏκ νετ οἳ Όνο ΒΠΟΥΊ, απᾶ Ένα 

Εἰτάδοαη ρτορ]νοσίες Ὦγ ἸπδαηΏς οἵ επίτα(ἶς, απά ααριτίος Ὦγ Ἠγᾶς, 

απά οπωεης οσα νο ΑΚΥ. ἍἸετείοτο νο ογαο]ο αἲ Αππονῦ αἶκο 
Ίνα» Όοου αἱπιοσί αὈαπάσποᾶ, Ε]νουρ]ν Τὲ Ἰναά Όνδσυ Ἱνοπουτοά {οσπαετ]γ.” 

ο. ῬΊωε. [ε Όε/. ΟΥαο, ν, η; Ἰωείαα, ΓἹωρρή. Ίγαφ. 1ο, 39, 3:, 

43, Δο. 
.26 

τε, 

ο ο ολα ο μα λα ώς 



ΟΠΗΛΡΑΒ. 1, 3 1944 

τς 194 9 2 πρόσφυγας. Α τατο ποτὰ: Ἰ, απά 8ο, ᾳἴτο οπἱγ α 

᾽ανῄετομου {ο Ητοδίδη, ν. 3. Βαί Εακουΐης κος ἴέ αραίπ τό ο 6, 

Ὁ 6 οἵτοες ἦσαν ἐφωράθησαν. ο, 6η Ὁ 1 ὃς ἦν ἐλεγχθείς. 
. 8 4 ὑπέγραφον ἐλπίδας. Τ]νο ΡΊηγαδο οοσγε {γοηοηί]γ ἵπ Ῥο]γ υἶας, 
ο. η ν. 46. χ πᾶσιν ὑπογράφεω ἐλπίδας. 36ο αἰκο 1. Β. αγος, 
Έα, ΑΙ. βίον. γὶ, Ἰωάοχ, Ὑπογράφω. Το πιθαπίηᾳ /(ο ρἶνο 
το {αἰπὲ ος γαρυο ρτοιηίκος ” ἵς ἀοτ]τοά {τοπ (ο οτἰρίιαὶ 8οΏο “(ο 

ο ακοίοὶι 
ο ᾱ 3 τελουµένοις. Τ]οῬο νν]νο οοπδη]ἐοἆ ἐἶνο οσαεἷος Ίνογο τεφαἱτεὰ 
ο το οὔες καετίβοες, απά 9 ΠΙΔΏΥ «9999 {ο ἴακο ρατί ἵπ οεγοιοπίθν 
το Επηί]ας {ο (νο τἶίου οἳ ἐπ Εἱδε]οῦ {η (νο πηγκίοσίος, Βπείε]ι, Πίο. ΟΚ. 
αμα Κ. Απ. «Οχασυ]υπη,) 4342 α, 841 ὃν, 81 α, Ὁ. 

ο 4 9 ἐν Δελφοῖς Τ]ο ἑοπρίο αἱ Ώεἱρηὶ ἵ9 ἀοιοτίυοὰ αἱ Ἰοηᾳί]ν 
ο Ῥαμκαῃ, 898. Τὲ ννας ρἱαπάετοὰ ος ἀοείτογοά αραΐη απά αραίη, 
Ότο πι Ἰφοτίο εἶπιος ὮΥ Χεγκοα, Ὦγ νο Ῥ]οείαπε, Ὦγ νο ααἷς, ὮΥ 

λερν να ξ τονίοτοά νε ]ῖν ρτοαί αρ]επάσατ Ὁγ Ηαάτίαν: (ἶνο κίαίαον 
οἳ Αροϊο απά Ῥαπ, απά νο βαοτοὰ ἱτίροᾶς ννοτο οαττ]εὰ οἳ Ὦγ 
ωπκαπίίπο (Έπα, γήα σπα. Πἱ, 64; Ῥοχοπι. Η. Ε. Π. ϱ), απὰ 
Ένα οταεἷο ννας Επα]]γ εἰ]επουά Ὁγ Τουδοεία», Α. ῦ. 399. 

Ὃπ νο ἀοείτισίίοι οἳ γατίοις (επιρ]ον Ὁγ Ώτο ος Πρλεηίηα 
..6 ΟἸεια, ΑΙ. Ργοίπερι. «7. 
-ᾱ το Τ]νο ἑεππρ]ο απ οταεῖο αξ (Ἴατος απο πποπ{{οποὰ Ὦγ Βαδο, 
μα, ο ΕΠΙ οχἰαέίημ. ΟΕ Ῥαπκαῃ. 627. Τί ννας ααἱά {ο Ἰνανο 
σου ουπκα]οά Ὁγ ος ἵπ νο τείχη οἵ Οἰαμάἵας, Ταοῖε, Απ. 

πα, - 'ἰπαττοραέαππφιςο Αροϊηηίς Οαπἱ αἰπιαϊποτυτα βαρος 
πυρατα ἱπερεταιοσίν.) 

4 τι ὁ Δωλωναῖος. “Τηο ᾳοὰ οἱ Ώοᾶσπα ” γγας Ζουν (ας ἵπ Ἠοπα, 
Π. απ. 4344 Σεῦ ἄνα Δωδωναῖε), Όνέ μοι Οήη]κν Οναέ ννο οαμ]νέ (ο 
τοκά Ίνοτο ὁ Διδυµεύς, ας π 6 ἆ ο. 

186 ο { Καπιγώλιον. Τη Εποηα]νοπιν βαρρίεπιεπί (ο Πἱοψ, Ἱκκαν. 
4, ἵτ ἵν εἰαιοά ναί νο Οαρίιοὶ ἵνα Ὀωσηπί οἳ σαἱγ 6, μ.ο. 84, 

απά νο (αππρίο οἵ Ὑομία αὐσιί νο ἁαἴηο πο Ο, Ταο, Μία, 

Π, 1 Απο οἱ απίο Οκρίοΐαπι ενα Ὀοί]ο, κοἱ (ταις 
ρεΐναία) 

α ὅ τῶν Ππολεμαίων, "ίταπι φποά ἵπ πο Ἐσιπκο αοία Ῥιοῖο- 
Ἱππδοξυπα ἵσππροτα αὐδπσαί Ευκουίωκ” Βοραίος, πο εαρβουίν 
Πομπείον. 

α ὃ Ὀλυμπικὺν ἄγαλμα, (εια, ΛΙ, (Γγοίπερί, ϱΊ) ἆοοι πο 

111 

ιν Ὕοπ- Αι 

ο. ο 

ο ει 



13δα ΤΗΕ ΡΗΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ ἄΟ8ΡΕΙ, 

πποπ{ῖοηῦ. ἐἶνο κἰαίηο οἱ 7ους αἲ Οἰγπιρία πιο Όνουο γηοῖν Ίνα 
Ίου αίτιο Ὁγ Παπίας. 

ῬκυκαἨ. 401“ αγ Δωφλωσ 
νο αΙ οἱ Ῥ]οίάίαα: {ος ννλνον ἐἶνο κἰαίυς ννας αἰτονάγ Απ]ηλιος, 
Ῥ]νείά αν ργαγεὰ Εἶνο ᾳοὰ {ο ρἶνο α αἶρη ἴ{ νο ννοτ]ς νγας αοροτά(πᾳ 
{ο 9 παπά: απά ἱπιποδίαίο]Υ, νου αγ, α Ὀναπάστυοϊε ἀπενοά 
4 ονεν οἩ ἐναξ εροῖ οἵ Εἶνο ῬανοπισπΕ, νννοτο γεν ο ΠΙΥ πο Ὕαα 
Όλο Ότασον πγη απά Παπ οογες.) 

«Τῆνο εἰαίηο ἀθδἰοσίσᾶ, Ἡ.ο. 438, ας τοππονοᾶ Ὁγ νο Έπιρετος 
Τηουδοκία» 1 {ο Οοπκαππορ]ο, Ίντο 1ὲ γα ἀθκίτογεά Ὦγ α ἴτο 
ἴπΑ.Ὀ. 475) (Βπει, Πία. ΟΚ. απ Κ. Βίουγ. "Ῥινεϊάϊας,' 454 Ὁ). 

α 10 καὶ ἄλλοτε. . . ἐμπρησθῆναι. Τή9 φοοοπὰ οοπβαρταίου οἵ 
Ενα Οαρίίο εοοῖκ Ρίαου ἀπτίηᾳ ἐἶνο οοπβ]οὲ Ῥοέντοον νο ρασίίκας 
οἱ Πεκ [ταν απά Ὑδερακίαη, Α. Ὦ. 7ο, απά ἵ9 οἸοφασπί]γ ἀθεστνοά 
ὮΥ Ταείέας, Πα, 1. πα, 11. 

α ΤΙ Πάνθεον. Τὴο Ῥαπίμοοη οἳ Αρτίρρα Ιεβ ππβπ]α]νοά αἲ Ἰής 
ἀθαε]ν, « νιας ἀθδἰσκίοά Ὦγ Ααρυκίας, μ.ο. Ἰ. Τί νασί ππκπρροτίοά 
του να οΏς οἵ Εἶνο πγοπάσγα οἵ Ἐοππο) (Βπι, Ὀία. 6. απά Ν. 

ιοφγ. Π. 836 Ὁ). Τουρ οὔον ἁαπιπροά 0 Ατο, 1 1ο 41 9 
νο ρτοκεγνος πποπυτηεηί οἵ απεἰεπί Ἐσπιο. 

Ὁ 1 Σαραπέον. Ο. ασ Ὁ 1. Ῥαυκαῃ. 43 αρ 
να Ίοψγες Ρατί» οἱ εἶνο οἵγ νο οοἵηο {ο Εἶνο ἑοππρ]ο οἵ Βεταρία, νους 
πιογκλρ 'νας πίτοάιοσα Ὦγ νο Αλνεπίαης τοι Ῥιοϊσαγ. Οἵ 
νο ἑεπυρ]ος οἱ Βοταρίς ἵπ Ἐργρί νο πιοδὲ οοἱουταίοά {9 Οναί οἳ να 
Αἰεχαπάτίαπα, Ὀαί νο παοθέ απεῖοπε ἵν ναί αἱ λοπιρ]ία, Ἰπίο 

νι ήοἷν Ώο ΜσαΏρεΓς ΤΙΑΥ επίος, Ώος 6γεη Ῥεϊοκία, Ὀείοτο νε ὉάςΥ 
Αρίς, Ῥαπθαπίας ΠπεΠΕΙοΠΦ ΤΙΑΠΥ οἴ]νος ἑπαρίες οἳ Βοταρία, ἔννο 
αἱ Οοτίηεν (11), αποϊῖνος ἵπ ἶνο οἷά ἴοννη οἵ Ἠεταπίοπο (193), 
τουσπέ οπο αἱ Βρατία (241), απά ΤΙΚΏΥ ολοι, ΟΕ, Βιταῦ. 96, 

Βοι, 891, 8ο]. Αἲ Βοπιο Βεταρίο εἰνατοά (ἶνο ἑσππρίο απᾶ πνοτκρ 
οἵ είς (Ῥ]αε, Γε Πε. εἰ Οείγ, 361), απᾶ αἱ Ῥοεαο ἵπ Ἰωιουπῖα νότο 
ἑεππρ]ος οἱ Αεκου]αρίως, Βοταρί», απά Τεἱς (ῬαυκαἨ, 268). Ἰπ [πο 
Ένα ννογκλ{ρ οἱ Ξεταρίς γγας αἱπιοδί υπίγογκα] (9ου Ἠ1οάσίπαπα, 91) 
απά οοππαδὰ απ] νο ρεπετα] πίτοδασίίον οἵ Οµτ]κἰααψ. 

«ΙΓ Αταζας ἐταδίίοπα τηαΥ ο ἐγακίοὰ, Ον πουν κοΠέατγ 
(Ῥοπιρεγκ) Ρί]ίας οπου κἰουὰ ἵπ α Βίοι πε 4οο οἴ]νονε, απά 
{οσπηεὰ ρατί οἱ νο ροτίεγ]ο οἳ Εἶνο αποϊοπέ Βοταροίωπα ᾿ (Βπήεν, 
Ρία. 6. απ ΠΒ. Οεοφγ,. «Λἰοκαπάτία, ϱ8 Ὁ απά τος α). θὰ 
Βεταρίο ϱοο Οσον, ακτή. «16. 
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ο Ὁ ξ ὼ βισώνων αἰκως. ο. Εαα, Πω, βασάνοις ᾖκίζετο, απά 
τοὺς τῆς γοητείας κοινωνοὺς μετὰ πλείστας ὅσας αἰκίας θανάτῳ παρα- 
δίδωσι. 

. ᾱ τ ἐν ἐπομνήμασω. Τὴο ποτᾶς οχἰοτίοὰ υπᾶςτ ἑοζέατο Ἱοτο 
ο πνορεᾶοά Ίπ Όιο πιπυέος (Αοἰα) οἱ ἴνο είαΙ. Ἐπε. Π.Ε. ἰκ. 6 

Ἠιλάτον καὶ τοῦ ὰωτῆρος ἡμῶν ὑπομνήματα. 
'ᾱ 8 καὶ τὴν ἄλλην ὀφρῦν ἀνεσπακύτων. ΟΕ. Ατίκίορι. Αολαγη. 

1ούφ 
καὶ μὴν ὁδέ τις τὰς ὀφρῦς ἀνεσπακὼς 

Ἰπείῖαα, ΤήπΟΠ, 64 ἀλλὰ τί τοῦτο; οὐ Θρασυκλῆς ὁ φιλόσοφος οὗτός 
ἑστω; οὗ μὲν οἷν ἄλλος ἐκπετάσας γοῦν τὸν πώγωνα καὶ τὰς ὀφρῦς 

ο Ῥιπε Ώε Πε, εἰ Οκ. 354 0 «Έοχ Τε ἵψ πο νο υνοατίηᾳ οί 
Ἐεαγός απ ἀτεκείπα ἵπ Ίοης βονΏς Εἶναξ πια]κος πησή Ρ]ηἡ]οβορ]νοις.” 
: 190 ο Ι λαμπρινάμκνοι. ο. μα μψναςα’ 

Ὦ / οὗ θατέρᾳ ληκτοὶ γεγόνασιν. ΟΙ. Βο, κο. Ευ. τοι ἆ δανὰ 
ο. δὲ κατὰ τῶν ἐθνῶν ἁπάντων ἀπειλήσας θατέρᾳ ληπτοὺς τοῖς προβολίοις 

τοὺς ἀνθρώπονε «ὕρατο; “Το ὃ9 σπα ρ]έ γεν οπ Ἰναπά,' ος ταί]νος, 
Ανν νο Ἰαβ Ἰναπά,) νιας ο ρτονοτυ]α] καγίηρ. Ῥ]αι,. δορ. 216 Λ. 
ὁρῷς οὖν ὧν ἀληθη λέγεται τὸ ποικίλον εἶναι τοῦτο τὸ θηρίον καὶ τὸ 
λεγόμενον οὗ τῇ ἑτέρᾳ ληπτέον; Οὐκοῦν ἀμφοῖν χρή. Ύ]μει ουπ]ος- 
ἔπτον οὐδετέρᾳ, Ἡ εἰπ]εῖνεη οὐ θάτερα, απά ΗείΚε] οὐδαμᾶ τερατοληκτοί. 

6 { Χρισίππῳ περὶ «ἱμαρμένης, (. ος, Ὠέσία. ἰ. 1. 6. Ὠίομ. 
1. , α. 4 καί εἱμαρμένην δέ φασι τὰ πάντα γέγνεσθαι Χρύσιππος 
ἂν νοῖν σφὶ «ἱμαρμάνην, «αἱ Βφνων, .. . ἔστι δὲ αἱμαρμόνη αἰγία νῶν 
ὄντων εἰρομένη, ἡ λόγος καό’ ὃν ὁ κόσμος διεξάγεται. 

9 6 ὁ συγγραφεύ. ΟΙ. Βαυτίο, Βδ. ΟΥ. Η. γε «Πϊοροπίκαὶ 
Εταππια οἱ φαἱ κα Λάτίαπο Ἱπορ. εἰατωίὲ ᾿Ανθολόγιον Ἔπεγραμ- 
µάτων πηδπιοσαξ Βαἱὅκα, 1. 184’ Νοκοίο ἰάσιιπο εἰὲ Ὠἱομοπίαπυς 
Ῥ]η]οκορίνας, οκ πο Ίοσαπα 49 ογαουἹογαπα ναπ]έκίο αΠοτί Επκοῦίας, 
ἔν. 3 Ἐπαερασα:,’ 

.ο 



98] 197 ο Ἰ ἀποτνγχάνεαι. Τ]9 ραμαίνο ἵπ οἳ τατο οο6ΗΓγοπος, 
ας. Απίιοι. Λα. Ας. Η. δ. εἰ ἐπιχαρεῖται ἀλλ’ ἀποτυγχάνεται. 

198 ἆ ὁ τὸ ἀπόστρεπτον,  ποτᾶ νεο] Τ Ίνανο πο {ουπᾶ εἶνο- 
πλοτο, ονἰἀοι γ ποαπίας να {τοι Νο οπο γιου] ἔπτα 
Ααγ, “πτερυ]αίνο,) 

1909 α 5 δῆλον ὡς, υοᾷ ρατεη{]ιο{σα11γ, κο δηλονότι, ἵα απυκαα!, 
Ίπ Ροἱγὺ. Η, 29. 1 δῇῆλον ὧς . . . εἰκόε ἵε ἴ4 πο πουυβκαγγ ρατεν- 
Ονο σα]. 

8 6 Οἰδίοδα. Οἵ, Ἐας, Ρλουν. τς 9οη.; Βορλ. Οεα, Κ. πετ. 
ϱ Ἰ ᾿Ἀλέέανδρον, 'Ρατῖ’ Ο, Αροϊϊοᾶ, 1. 11. 6. 6 Αλέξανδρος 

ἐστὶ βοηθήσας. ἨΒοῦι Ώαίηθς απο {ποφασηί ἵπ Ἠοπησς, 
8 8 µηχανησαμένων τῶν γονέων. Ἐατ. Τγοαᾶ, 594, 941: Απάγονι, 

α04-ο: 1ρλ. ἐπ Αμ. 1185: Εππίας, αρ. Οἷς, Ώε Πίο. Ἱ, ατ. 
ο 6 παραδοξοποιίας, "λἰτασ]ο-πνοτκίηᾳ, α ποτά {οαπᾶ οαἳγ ἵπ 

οοεἱοκἰααεέσα] νντίέογε (1, απιά 85,). 
4 ι περιουσία. Οἵ. Ροὶγὸ. νἱ. 18. 6 εὐτυχίαις καὶ περιουσίαιᾳ. 
ἆ 6 Πνθόχρηστα θεοπρόπια, Ἠοσια, 11. 1. 86 

θαρσήσας µάλα εἰπὲ θεοπρόπιων, ὅ τι οἶσθα, 
ΛεκοἩ, 0λοερλ, φοι 

ποῦ δαὶ τὰ λοιπὰ Λοξίον μαντεύµατα 

τὰ Πέθοχρηστα, πιστὰ δ εὐορκώματα ; 
Βυπικηῃ, Πεκ]. 64 Θεοπρόπος 'Ῥτουαυϊγ νο οἷᾶ εκρτοκείον 

νά θεὺς πρέκα, “ᾱ ροὰ ρεπᾶς ο εἶρη ; νο αἷρα αοπί ἵνας οπ]]οά 
θεοπρόπιον, Απά νο ἱπεετρτείετ οἳ Τέ θεοπρόπος. 
4] 140 Ὁ ι-ὰ 8 Τμ οποτπιοικ]γ Ίοπας βεπίοπου ἵν α Ορίοαϊ 
οχαπιρ]ε οἱ (νο σα Πη ὈΈΓκοπηο αγ]ο οί Ειφουΐας, 

Ὁ / τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα. Ἐσπα, ἓν. α]. 
Ὦ 10 πατροπαραδύτου. ών 

δ] 1414 ς Ευκοίως ἵπ Οία ολαρίος αρρεατα {ο ὃς τοοττίης 
οἰήεβγ {ο Ῥοτρίνγεγ, πο ἵπ νο Ερίη]ε {ο Απεύο, Β, πτίέος αν 
{οἱἱονις: «Ἠαί 9 εί Οναί ἀἰκαπραἱεῖνος ἆποππονς ἴτοπα Όνο γα υ]α 
απά ἱπν]αυ]ο ροκ’ ο "Τπ ναί 4ο α ἆἄπεππου, Ἠστο, απά κου] 
ἀῑΠει {τοσα επ] ο]νετ Τα ἴὲ η 649οπος, ος ἵπ ροννος, ος ἴπ ΠΟΤΕΥ 2’ 

ο 6 σκύτος προσαγορεύεσθαι. Ῥοτρὴ, Πυλά, αχ “Βίπου Ίρποταπου 
παπά ἀεοερίίου αουέ ἀῑνίπο παίυτος 9 ἱπερίοίγ απά περα, οναε 
α εεἰεπίίῆο Ἀπον]οᾶρο οί Εἶνο μοᾶς ἵν Ἰοἱγ απά Ἰνεποβοία!, Ένα 
{βηοταπος οί Οπμν Ἱνοπουταῦ]ο απά Ὀοπυ{αὶ νε] ο ἀπεκησεα, 

Όπί νο Κπονι]οάμο οἳ εἶνεπα νε! ο Ηρ]η.) 

..9 



πο 100ς ΙΝ, ΟΗΛΡΕ, 3-Ί 14156 

Ὁ 9 6 θιοῖς μὲν οὐρανόν. Ῥοτρὶ, Πυίά. 3 θεῶν μὲν πρὺς τὰ αἰθέρια, 

δαιμόνων δὲ πρὸς τὰ ἀέρια, ψυχῶν δὲ (τὰ) περὶ γῆν. 9 Ἀπφννος {9 
Είτεν Ὦγ [απο υλοἶνας, {. 8 Οὐ μέντοι τὴν ὑπὸ σοῦ διάκρισιν ὑποτεινο- 
µένην αὐτῶν προσιέµεθα κ.τ.λ. 

ος ᾱ τ οὐδέν ὀνομάζα. Ῥεατκοηῦ, Οοποίο α (Ἱεγωπε, ἵν. «7, αποίες 
τς Ένα Ῥακκαρο νε]ν οἶδεν ὀνομάζειν (5ο 10), απά τείοτν {ο Απραθε, Ώο 

ος οσο. Ε. Ἱκ. 19 'απρε]ος φπλάσπα Ρατ Όσπον Ρρατείπι πια]ος, 
ο ἄππφπαπα τετο ὅσπος ἀαεπισπας Ἱερίτηυς.) 
ο 148 0 λήξιως, “οτάίποπι, Ῥδασεον, ἡυίά. 
ο Ὀ τς ανεύµατα λατουργικά. Ἠοῦ. ἱ. 1. 

Ὁ.Ὁ ὁ δαήµονας. Ῥ]αε. Ογα(ψί. 398 Ὦ ὅτι φρόνιμοι καὶ δαήµονες 

ἦσαν, δαίμονας αὐτοὺς ὠνόμασεν: καὶ ἕν γε τῇ ἀρχαίᾳ τῇ ἡμετέρᾳ φωνῇ 
αὐτὸ συμβαίνει τὸ ὄνομα. Τὴο Βε]ο[ασέ ον Ἠοπι. . ἰ, 414 ϱἶνου 
Ες ἀετίγακίοῦ απά βογεγαὶ οἱλνοτα, 

Ὁ } ἀλλ ἠ. 'Ώευεί απζεπα ἵα Ίνοο οὐκ. . . ἀλλ' ἤ εκρ[οατί αέ 
οπιΐκκυτι κακίας αῑῑιά ππεπιῦχαπα, . ν « Οὐδὲν ᾿᾽Αργεοι ἀλλ' ἡ 
κατεγέλων: 1.6. ἀλλ᾽ ἡ κατεγέλων ἢ οὐκ οἵδ' ὅτι ἐποίουν. Ἠσγπιαμη, 
Αά Υιφ. ἄε Ιάΐοί. 8ιο. 

6: τὴν ἐκ τοῦ τρόπου φύσιν. Ἰμέοτα]Ιγ, 'νοῖχ παίατο 45 866Ώ 
{ποια Ενοίτ εἰνατκείοτ.) 
6] ἆ ι αὐτού. λακί τοίος {ο Εἶνο απέ]νοτα οἵ ἐἶνο οσαε]ος ἱππρ]1οῦ 
τα τῶν χρηστηρίων: 0ἵς ροβαὈἱγ τῶν χρηστηρίων ΤΙΑΥ Ἰηθαη {ἶνο 
Ῥτορλοίίο ποιο, 9 ἵπ Ηάι. γἱ. 8ο Ὢ Απολλον χρηστήρι. 8ου 

1.9 υ 4. 
148. 1 καθ ἡμᾶν γεγονώ. ῬΟσρΙΥΣΥ ἵ9 «αρροφεά {ο Ἠαγο ἀῑσά 
αὐοσέ λ. Ὀ. 1906. 

5 Ἰ σιναγωγὴν ἐποιήσατο χρησμῶν. ΊΤ]νο οοἱ]οσίίοι οί οταεῖον 

πηπάο Ὦγ Ῥοερ]νγτΥ ας εοπ{αἰποά ἵπ ντου Ὀουίκα (Έως. Γον. Εο. 
144 α ἐν τρίτψ σνγγράµµατι), Ἰνοίόος γνλ{οἷν ΠΙΑΩΥ οταεἷον οὐσας {πι 

ης ἐποκείοο νε Αληύπεπίία (εξ, . Φ, αδ, τό, α], 29, 69) απιά οεῖνες 
ψεοσ]κη, 
Τ] 4 : τοὺς θεοὺν µαρτύρομαι. ΟΕ, Ὠἰοὰ, Ῥγαεί. χἰ. ποιο, "Το 
οταεῖος οκἰτασίοᾶ {γοπι Ῥοτρ]γαγν νοτῖς, νε απο ἆπο {ο ἴπι- 
Ῥοψΐοσε, ος ενος ἐπ]οίκ Ῥοςρ]νγΥ ἔακοι πο ποσο, απο {ουπά ἵα 

Ἐπα, ΕΥ. Ευ. ἵν απά ν. Τ]νογ οσπἑαἵὮ ΠΙΚΗΥ οοτταρέίοπμα, βοιο οἵ 
Ένοια εκ ἰσαοεάπασγ, νο Εκο ος νεο Αγο πονεΊνετο {οαπά ἵπ ο]νος 

| Ρατίς οί Εἶνο ννοτ]ς οἵ Εακοῦίας, απά νο οοστοσίοἩ οἵ νε]νλοῖν ἴν Ενα 
ή Ίπουο απουτίαίη, ἵνδοβακο ἔνονο Ύοσκος απο οοπιροκοᾷ γ Ίπου οί 

Ἠε]ο εἰ, απά ῬογργτΥ τοκκλοσσά αοοοτάἶπᾳ ἴο Ἠία οἵιη ]πάμο- 

αφ: 

Πλ λα ἠἠ μμ... 
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14844 ΤΠΕ ΤΕΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΣΟΝ ΤΗΕ «08ΡΕΙ, 

πωοηέ νε ναὲ Ίνα Ἰναὰ {οστά τω ή πηκπαφοτὶρί» οοτταρί ος ἰπουπρ]οίο : 
. ροΐπέ οἳ πε] Ίνα Ενας γτίέος ον Ἐπα, ἵν. 143 ἆ ἐπὶ κἀγὼ 
κ.τ.λ.) ἔ3 

8, Ααριρΐπο (Ώε Οἱο, χἰκ. 13. 3) ἄσος πο Ἰοεζέκίο ἔο αοσπκο 
Ῥοερ]νγτγ οἱ Ἰνανίηα Ἰπικο]{ {οτροά νο οτασἶον οοποσταῖης Οσ]ας 
{η Ἐπα, {λο, Ἐσ, 134 Ὁ «Ον Πα εεπ]έας οί πέ που πιο μας 

απξ αὖ Ἰνοπιίπο εα]1ά9, 6ο. ΟἨγἱκεαπῖς ἠπἰπαἱοἰφείπιο Ίναοο οτασυἷα, 
{αἱ οοπβεία, απἲ ουκ ο αἰπι ή αὖ Ἱπρατίς ἁποποπίνας πα 

(αἱκεο τοβροηκα. Ῥπέ κου ἸοἱΠ, Ρογρλ. εξ ΡΜ. ες Ογασμίε, του 

«Ἐφαίάεπη νετο ποα ἀπυ[ίο ααἶπ Ῥοτρ]γτίας {α]ετο ποϊασηε,.. . 
Β8οά ετοα]ως οτί. ος π]οίο οἰναρίοι νἰὶ, 1 Οπαεμίογώνι 

Ρογρλψγίέ Είάε, ἵ9 ἱππροτίαηί, 
ϐ] 144 Ὁ 1 δηµοσιεύεν. Ῥ]αι. Μο. 34 Ὁ λόγον κοωὺν καὶ δηµο- 
σιεύειν τὴν χρείαν ὀννάμενον οὗ χρὴ περιορᾶν ἑνὶ πράγματι συνηρτηµένον. 

ϱ 4 ἐνστησαμένοις. Ὠεπιοκλ. ΓΗ, ἱ. α3Ί. 3 οὐδὲν . . . ἐξ ἀρχῆς 

ϱ 4 ἀρρήτων ἀρρητότατα. Όπ αἰπαί]ατ ἱπ]αποίίοηυς {ο αἰτῖοί β6στοοΥ 
ϱο6 Τοἱνοοῖς, Αφίαορλ. 18-49. 

ο 5 δι αἰνιγμάτων. Ῥλαε, Μου. 49 Ὁ ὁ ἄναξ οὗ τὸ µαντεῖόν ἐστιν 
ἐν Δελφοῖς οὗτε λέγει οὔτε κρύπτει, ἀλλὰ σηµαίνα. 496 Ὦ ἀλλ᾽ ἡμεῖς 
ἐρωδιοῖς οἰόμεθα καὶ τροχίλοις καὶ κόραξι χρῆσθαι Φθεγγομένοις 
σηµαύνοντα τὸν θεόν, καὶ οὐκ ἀξιοῦμεν, «ἰ θεῶν ἄγγελοι καὶ κήρνκές 
εἶσι, λογικῶς ἕκαστα καὶ σοφῶς φράζειν. 

ϱ 6 τοιαῖτα... ἀνετείατο, Ιω. “Ἰνοὶά οαξ καοῖν Ενγοαία, ος Ρτοξεκία- 
εοπκ. Βοηγεἰρνασακος, Γ εκ. Ροἱψὸ.  Νεπαρο ἱπίο)Ηρίξατ τὸν φόβον, 
υὲ αἴε Ῥτορτίο ππείωπι αἰίσμέ ἐπίεπάεγε νεὶ ὑποωεπε; 4ποά ποππες 
ἀῑφετίο αὐΗοίξας, . 64. 1 ἀνατεινόμενος αὐτοῖς τὸν φόβον, εἳ κκχ]. αἩ. 

134 ἀναταθεὶς τὸν φόβον τοῦτον. οἱ ῇ τείετε {ο Ῥοερὴ. 4 λίαγοείαπε, 

16 λόγον γὰρ αφὶ θιοῦ τοῖν ὑπὸ Δόέφι διοφθερμίνου λέγων οἳς 
ἀσφαλές. - 

ἆ 5 δαίµονας ἀλλ οὗ θεού Ο, Ῥϊα, Ώε Πεγοᾶ. πιαϊφπίίαιε, 
857 Ὦ) τούτοις δὲ ὡς φθαρτοῖς καὶ ἧρωσιν ἐναγίζειν δεῖν οἵεται, ἀλλὰ μὴ 
θύειν ὡς θεοῖς. 
Θ] 14δ Ὁ 3 Ἐργάζαω. οἱ τεπᾶστο Εῑιία “τεπι 8αοταπα {ποετο,' 
Ὀυί ρἶνοι πο αχκαπηρ]ο οἵ 0ο ππδαπίηᾳ. 

θιώσδοτον ἐς τρίβον. "Ὑίαπι κά οτασα]πτα α- ἆθο οὐποδακατη 
(οἱ ϱ). 

Ὁ ᾳ ἑναρίζων. Ὑπεκεπαοτς οοπ]οείατο ἐναγίζων, αἀορίοᾶ Ὦγ 
οἱ Η, Ίνα Πο ερροςῖ {που Μ58., απᾶ 9 πππουσακασγ. ἜΤμουρηι 

. 



αλ «Ά ηὅ κ ο 

των εν) τί όή μμ” -- - 

--- Ῥοοκ Ιν. 6ΗΑΡΗ, 7-9 14δ8ὓ 

ν Ἱωθωπο εἰπιρὶΥ ἑεἰαγίως (Ποπ, Π. ἵ, 191), εἶῑο ἰάοα οί 
| "1ο παρρὶίοὰ ὉΥ θνσίαν ἔατο απ η ἆ 1. 

ο Βωέ νο οτάετ οἳ νο γνοτᾶς ἱπρ]ίος 
Γαίας ΄ Όλο Γωἱ]ωοκς οἱ ἐμοῖς παέυτον.) µεστώµασι ἵ9 αρρατοπ]γ 

ο Σ]αποῦί απίο οπιηος . 
η] ον Ρα]εἰνεγτίπια Ὠἱάο 
κ. ολων Ύαρσας πηρα Ἱπίος οοσπυα {απά(ε” 

ην ̓ δαλίγα χροιῇ. «επ. υἱ. 443 (ἴπ εαοτβεῖαα {ο Ποοκίο) 

θυαέέπος ν Ρείπιατα πἱρταπίος (ετρα ἵανεπους 

δὴ α Απποῦ, 4άσ. Οεπίεε, η], 18 «απο ἵπ οοἱοσίνας ταξίο ονέ, τί 
ος πηετο Ἠΐς αἴνις Π]]φ αἲετ οοηγεπίαί πἰρεττίπιθθᾳιο (Ἰοίας) 

.. ποωί)) (οἱ). 
Ὁ ἆ 2 εἷν βύθρον αἵματ' ἵαλλε. Ἠοπι, 04. αὶ. 15 

4] Δηωίφ. 8ου ποῖο 1 Ἡ 4. 
ο ᾱ 8 οὐλοχύτας Ποια, Π. Ἱ. 468 οὐλοχύτας προβάλοντο. Βίταίο, 
ος αλοπίο, αρ. Αέλνοπ. 484 

Τὰς οὐλοχύτας φέρε δεῦρο. Τοῦτο δ' ἐστὶ τί; 
Κριθαί. 

146 α 5 κκ κεφαλῆς, Ἠοπι, Π. αν. 44 
ἑλὼν κόνιν αἰθαλόεσσαν 

χεύατο κἀκ κεφαλῆς, 
Τη Όνα Αρραταίας ΟΕΐουα, ΓοΥ 8 4 κἀκ] γεαά 4 βαθὶ]. 

α ᾗ ᾿Αστραίους. Α τατο ποτά, 
α ὁ θνηλάε, Αποιοι, Ραἱ. η]. 114 

Νύμφαις ταῦτα φέροι τι’ ἀναιμάκτονς δὲ θνηλὰς 

Οὐ δέχοµαι βωμοῖς ὁ θρασύµητις Ἂρην. 
Ὁ 3 κάσασθα. Ἠσια, Π, ἰ, {61 

κατὰ μῆρ ἐκάη καὶ σπλάγχν ἐἑπάσαντο, 

ινδικά. ο Ὡς 

. . Πο ο πμ πο κ 

1) 

ο 



1460 ἍΏτΤΗΠΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄ08ΡΕΙ, 

Τ]ο τοπδΐηᾳ οἵ ΛΗ, δάσασθαι ἵν Ἀἴκο 4 οσα Ἡοπιοτίο ποτά: 
ΗΠ. κ, 611 ἀνδίχα πάντα δάσασθαι. 
147 4 4 τὰ ἄκρα, “νο οκἰτεπἶσον” ο ο ρμο 

Ἰείαα, {πιαφ. 6 (464) ἄκρα χερῶν. Ο 4194. 
Ὦ 2 τρία. ΌἨπ νο του ἀἰππιεπαίοπα οἵ πικίατ ο Απος, 

Τε Οαείο, ᾖ. αχ. 4 "Μαρπϊιιάο ἵπ οπο ἀῑτοσίου ἵ α Ἰἶπα, ἵπ νο 
α εαγίασς, π του α Ὀοάγ: απά Έντο ἵν πο οἴ]νες ππαρη πάς 
Ὀοκίάς ἔνορα, Ὁδοπυθο έγου 9 αἲ] Οήπρε, απά τίος ϱΥΕΓΥ Αγ. 
Έοτ αἱ νο Ῥγί]αροτεπης αἴκο 88Υ, ἴἶνο ΑΙἱ απ αἲἲ πρι ατα 
Ῥουπάοά Ὁγ νο ΕΊτου: Γος οπᾶ, απά παϊάδἷςε, απά Ἱορίππίαης οὐπι- 
Ῥεῖοο Όνο ππιλνος οἱ ἐἶνο ΑΠ, απιά ἔἶνονο οοπηρείκο νο πωπηίνας ος 
νο Ττίαὰ, ὙΠπετείοτο Ἠανίηας Ὀοττονγοά ἔτοπα παέατο ας ἴξ οτο 

ενα Ίχνη» οἱ εἶνα Ττϊαα, πο ο Ες πανε αἱκο ἴπ νο ἸνοἳΥ του 
οἵ νε μοάς.’ 

Ὁ 6 θᾷ. Άπ α]ακίου {ο Εἶν καρροεοά ἀετίναίοι οἳ θεώς ἔτοπι 
θίω ἴοτιηπ,. Ο, 129 0, Ρἰα, ναί. 391 0. 

ϱ 34 δοτῆρες .. . ἀγαθῶν. Ἠοεῖοᾶ, Τλεοφ. 664 θεοὶ δωτῆρες ἑάων. 
10] 148 ϱ Ἰ τὸν Θεόφραστον . . « Απόλλωνα. Τὴουρις, ΕΥ. 149 
( πιες, 111). 
11] 140 Ὁ 1 ὥετις ἀνὴρ σοφὸς ἔφη. Αροϊιοπίως ο Έγαπα, ηποιοᾶ 
ἵπ 1ος 8. ΟΙ Αὔνοπαρ. Γεφαί. κἲὶ ὁ τοῦδε τοῦ παντὺς δημιουργὺς 

εὐωδίας κ.τ.λ. 

ο 1-7 ἘΈοτ (9 άδα οἵ ρατο το]ἰρίου οοππρατο δαφΐα, δ. Ρο. 1. 
14, απά Ερίαε. 38 “ΟΙ ρἱοίγ ἑοπατᾶν νο ροᾶς ὃς 8"το Οκ 
Όλο ελίεί ροῖπε ἵ9 είς, {ο Ἰνοίά τὶρ] ορίπίσης οοπουτπῖπα Ένεπα, ας 
ἐταῖγ εχἰκίπα, απά πονετηῖηα Όνο απῖγετνο πε] απ τἰρηουαε!γ, 
απά {ο ἀἱκροθο (Ἠγκεὶ{ Ἰοατοίο, παπποῖγ, ἔο οἵνογ ναι, ΟΙ, Ῥοσα, 
δα. Η. Ἰ1. 

ο 6 ἀναγωγήν, 'οἀποκέίον, “ἀϊφεριπο Ῥοῖγὸ. ακκΗ!, 16. 6 
καὶ γὰρ ἦν ὁ νκανίσκος οὐδαμῶς Κρητικός, ἀλλὰ πεφευγὼς τὴν Κρητικὴν 
ἀναγωγήν. 

13] ἆ 1 νοητοῖς δὲ θεοῖς. ΟΕ. Ῥία, ΤήΝ. 94 Ο ὅδεδ κόσμος... 
εἰκὼν τοῦ νοητοῦ 1θεοῦ! Βεορμ. Τε ἵς ρτοῦαδ]ο Εναξ Εακουίως Ἰνά 
Ος «ἴτοποος τοπάἶπᾳ Ἱνοίοτο Ἠπα, 

1δ0 ο 8 τάδε γράφει λέγεται. Το ρ]νταφο εαρμοείς α ἀουυε 
νε]νο]νες Επφευίας Ίνοτο αποίος αἱ Πτα Ἠαπά {τοπ να νου οἵ 
Αροϊ]οπίας Έγαπεια, ος ταῖ]νες {τοπ ἴἶνο αοοοαπέ ρἴνοι οἵ Τε Ὁγ 
Ριή]οκίταίας νε νο Ἰνοσδίπς Ἐκ τῆς ᾽Απολλωνίου τοῦ Ἑνανέως 

"44 



ΓΛ0ΟΚ 1. ΟΠΛΡΑ Φ-Ἱή) δα 

᾿Δολογίας. Τ]ὸ κ410ς Ῥαλεαρο ἶς αποῖοᾶ ὮΥ Ἐπα. Γον. Ευ. τοῦ . 
Το Γο]οπίης Ῥακκαρο οἱ Βαΐάας, αποίοά Ὦγ Βίος απά Ῥτεί]ος, 

"Ρλήου. μἶνου α- Ὀσίος ΒΙΤΗΠΙΑΣΥ οἱ Εἶνο Ἠζο οἳ Ελία ποξοτίους 
ο απά ἱπεροφίος. “Ἠο Δουσίαϊνοά τα Εἶνο τοίρης οἱ Οᾳΐτς, 

:, απιά Νετο, απά απε1] ἐἶνο Εἶπωο οἳ Νετνα ἵπ π]νουο τοῖρτ Ίν9 
α. ΑΠετ Ώνε οχαπαρ]ο οί Ῥγέλαρογας Ίνο Καρέ αἰ]οπου ἤγο γοατα : 
Ἔλνου Ίνα καῑ]οά ΑπνΑΥ {ο Ἐργρέ, αΏοτννατάς (ο Βαῦγ]οη {ο γἰκῖε νο 
ο οι 

ος... 

ος]  απά οὔἵνες 8οἱτοθς, άν πέους Ὁγ Ῥ]οφίγαίας αὲ 
-. ΄ ποσα Βορεπιίας 

Ἰ αἰτοίη τάγαθά. ϱ6- αι, λίοιου. 80ου. ἳ, 4. 4 εὔχετο δὲ 

ο -ὓ ὔυῆ τα 

1) 1δ1 αἱ Τε ἠταί ρατί οἱ νδ β41Π6 Ῥάβκαρο ἵ αποοὰ 

- ασ δανοτάτων θυμάτων παράληψις. Όπ (ἶνο οτἰρίπ απά Ῥτορτεκθ 
ο ο Βαοίβου) ουπερατο Ὑγατυατίου, Πίο. Γεφαί. Η. 636 Π., εεροεἰα!1γ 

δι “ἴω εερίαίοηη καοτίβουα πηκίίοτα γνοπέ φἱΗ] Ἰνοενο, Ῥος ἵπ 
τς νους νο ρακκίοη οί “"Έσας ”' νοίηρ ρτοδοπηπαηξ, Φίγαπᾳο οποσπα]εἶον 
ο Ἡοτὸ β00Π καρογταἀἀοὰ {ο Ε]νο {οἱ ήθος οἱ εἶνο ποτκλέρρετε.” 
| 5 Τ τούτων ἑκατέρων,. "Ύετὺα ρετήπεπὲ ο τον ἵπ Τηουρλιγακεἳ 

Περὶ εὐσεβείας χο οοπυπηεπιογαίαα, οπαἶδκας α- Ῥοτρ]ιγτίο, Ύµς ἆθ 
το ἀῑκίε Βεγηαγε ρ. ϱ7 1οᾳ.’ (Ναποκ). 

Τα πο Οήπρς πποαπέ απο εαββείοπ)γ ἰπάἰσκίοά ἵπ ενα 
ἔατπια νε εν (οἴ]ονε, ἄθντοι απᾶ κακόθντοι. 

Ὁ { ἆἄθντο. Ἀααμ, ΠἨοεν, ΕΠ, 4. 434 ἄθντοι ἀκῆλθεν. Ἠσιίοα, 
Ορ. 135 ἀοιετίνου νο Ίπποι οἵ Ένα Βνος αρο ας οὔυτίης πα 
καστίῆους : 

οὐδ' ἀθανάτονς θεραπεύειν 

ἤθελον οὐδ ἔρδεν µακάρων ἱεροῖς ἐπὶ βωμοῖν. 
ϱ 6 θισία ὁσία τί ἐστι, Α [απείζαὶ ρἶαγ προα ποτάα, πο α τουὶ 

ἀεγίγαίίου, 89ο Εωνηῖς, Τή8, [εα, θνήµατα, 

.. ι "45 



1514 ΤΠΕ ΡΠΕΕΡΑΗΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 608ΡΕΙ, 

4 ϱ εἰδάπανον. Ῥοτρὶ. Αἰ. Π. Ἡ. 18, 14 )οΐμα εὐδάπανον απ 

εὐπόριστον α5 οφ αἱ ναλορί ἔοστης, 
4 τι «ἱ (θυτέον) αὐτὰ θεοῖς. Ὑμος, θαἱκοτᾶ, απά Ὠπδοτί τομᾶ 

εἰ ἁπαρκτέον, αὐτὰ θεοῖς « .. - πι υε]ν ροκἱεἶο αὐτά ουν]ά οἱ 
το )νο οπιρ]α {νο πηδα η ἶπᾳ / νο απἰπια]ς νεηφοίνος. Ἠοη]ονονν 
Ρυποϊηκίίοη, τῶν ζώων εἰ ἁπαρκτέον αὐτὰ θεοῖς, βἶνου πο Ἰπίο)Ηρίυ]ο 
ουμετυσίίοη.. Ἐοτ αὐτὰ θεοῖς τούτων νο οἰδετ Μ88. ΑΗ Ίντο αὐτὰ. 
θιῷ τῷ (εἱς), πει Ίοαγος νο ἀἰθῆου]εγ οἱ Βπάΐπς α ρεθρος ο0ς- 
εἰτωσίοΏ {ος τῶν ζώων απᾶ αὗτά.  Ίανε Ενοτοίοτο {οἱιονιοὰ Ναιοῖς 
{η ἱταπδροείηᾳ ἀπαρκτέον Απ θντέον, εδεὶι οί νε]ήςἰι Ενας βονασας 

Πα Ῥτορες ο86. 

163 ο 1 οἰήσαιτ ἄν. Ἰοϊοος, Ῥληψν. 19 "Οἰήσασθαι Ατας 
Πἱοχε. Ἐφό οἳ τοού ο ουᾷ, Ὑταλε]. τοπ πεπά στα, απο ἵπ Ῥτουα, 
αὐπέαπέας Ῥοτρλγτίας 4ε Αὐεε, Π. 14. 144, Εστω, τη 1. Νΐοσπα, 
Ρ. δα.) 

Ὁ 4 (χρείας). Ἐος χάριν, 4 οοτταρείον οἱ εἶνο Μ88. τοἰαϊποά Ὦγ 
Οαἱκζοτᾶ, χοκά γεν Ἠοίπίελου χρείας, 45 τν ῬοτρΗτγ. νο 
πηδαπίηρ 9 ναί ποίέλνος {ο αἴνονν νομοαχ {ο να ροᾶ8, πος ους 
οἵ ρτωύτωᾶε, πος {ο ουαία αΏγ Όσοι, πια απἰπιαὶ καστίῆους ἴν 
οΠετεά. 

6 1 τούτων τιὺς ἔνεκα. ἍἘλλνος {ο ρα οπους ἔο Ένα ροᾶ, ος {ο 
τεπᾶοτ Όναπκ», ος {ο ο δαἷπ Ὀοπεβί». 

ϱ 2 αὐτὸ πρακτέον, |. ο. {ο ααοτίβου Πνίπα πρ». 

ο] Τωύρων ὃ ἀκράτοισι φόνος. Ἐπιροά. Παγαίία, λαϊ]ασϊν, 
11. , Λονοι. 0λοερλ. 669 (518) 

ἄκρατον αἷμα πίεται. 
ϱ ϱ ἐέδμεναι, απ ἵστορα]ας {οσπα {ος ἔδεν. ϐὉ. Ἠσαι, Π. ν, 108, 
ο. κ. 143. 

ᾗτα γνῖα, ἵἸπ Ἠοπιος ἠία 9 α ευκαπάνο ππδαπίαᾳ “Που ” 
(04. ἵν. 364: κ. 119). μα: 'Οποδἰἀσείπι Ἰομί Ῥομσο Λία, αν 
ἠός, Ίου οδὲ ὅοπα, 0388 ΓπΙποῦ ἀἶοετο ρύπφμία παπα], Ἀα]]αοῖν 

«ἀορία ία. 
ἆ Ἰ διάληψιν. ΟΕ. Ῥο]γὺ. ηἰ. ϱ6. 6 ἐν τῇ περὶ θεῶν διαλήψα. 

Τῆνο νιοτὰ 9 ποποῖν αροά Ὦγ Ῥοϊψυίας, 

158 8 1 προεδρίας. ΟΕ, Πάι. τἰ. ϱ] ἐν τοῖσι ἀγῶσι πᾶσι προεδ-. 

ῥίας ἐξαιρέτους. 
ἑπαναστάσεσί τε καὶ κατακλίσεσω. Οἵ, Ῥϊαι. Βερ. ἵν. 415 Β 

σιγάς τε τῶν γεωτέρων παρὰ πρεσβυτέροις, ὡς πρέπει, καὶ κατακλίσεις 
καὶ ὑπαναστάσες. Απίκος, ΕΙ. Ν., Γκ. 3. Φ ὑπαναστάσει καὶ κατα- 

1. 



ο, Ώε Βενεα. 64 «Ἠπεο οπίπι Ίρφα δυπέ Ἰοποταβή]ία, 
---- Μο οἶψιο οπααα ωψμας ψμα, ῥ 

ἀεδυεῖ, τοδυςὶ, οοπ κα.) 

ο τῶν ἄχρι τίνος. Ἰπ Ῥοτρ], Ώε Αἰ. Ἡ, 16 Ναιοῖς οπαίέα 
,πνορο ἑη{έετοςέ ᾖ ἶ9 {ο καοτίβου {ο Ένοχο ἆασππσπα, απιά Ἰνουν {ας 

πο Όνογ κἰαπὰ ἵπ πουὰ οἱ εἴνοη. Τη Ἐκ. τούτων ἵ9 ἱπφοτίος Ῥείοτο ἄχρι 
το ο φαλκφθνβαντ να ΟΕ Ενοβο τούτων οπΙΥ αάάς απ απ - 

{9 Ἱλωύμοοι κτλ. Ά Ῥάβδαρο ν]οἷν Ῥογρ]νγτΥ 88ετης {ο Ίνανο Ἰιά 

τη 

ο 184 ο ϱ ἱλεοῦσθαι. ΟΓ. Ενα Ῥακεαρο οἱ Ρ]αΐο φποἰοᾷ «ὔογο, απ 
"Λοκοῖν δµρΡἰ. 123 ἱλέομαι μὲν ̓ Απίαν βοῦνυ». 

ἆ Β δαιµονιακόν. Απ΄ Ἰπουστεσί Τοττα {ουπά ἵη νο οἰάες Μ85, 

τὰ αι, 1. 458 Ἑ Διὸ καὶ τῶν θεῶν τὸν βασιλέα Μαλέχιον, 

᾿"Αθηναῖοι δὲ Μαιμάκτην, οἶμαι, καλοῦσι τὸ δὲ κολαστικὸν ἐρωννῶδες 
καὶ δωιμονικόν. 362 τὸν ὄνον οὗ καθαρὸν ἄλλα δαιμονικὸν ἡγοῦνται 

νον εἶναι. 9906 ϱ τὸ γὰρ ἐν ἡμῖν ἄλογον καὶ ἄτακτον καὶ βίαιον οὐ 
ον ἀλλὰ δαιμονικὸν οἱ παλαιοὶ Τιτᾶνας ὠνόμασαν. (επι, ΑΙ. 789 

ο] 156 Ὁ ς ἐπὶ πολὺ κρατῆσαν ἔθος. Οἵ, Ἐυα, ΟΥας. ἐπ Οοπαέ, κῑϊ, 
-Ἱ-. Όπ νο εωφίοπα οἱ νπηδη φαστίβου ἵπ Ἐργρέ 9ου Βίτοϊι, Η1. Φοο, 
"απά Οναί Τε κ] Ἡπροτα ΑπιοΏᾳ ϱ4Υρο απ Ἰα]{-εἰ γη] χοά ανα 
ορ Μαγ ὃο ου ἵα ΤΑ, Τ]ωως, Ζαο κ ανά οὲ, εθφό. 

Ατίηηάος, οί. ἔκ ' Ῥοίοτο ονοτγήπᾳ εἶκο {νο Οτοείκα ἱπίτούτςς 
4 α α κο ἄτοπος, πηει ἵ Ιποτρτοίεά Οσα; απἁ Όνο Ἱνου- 
ος άρρετε οἱ Ες 4ο εν καστίβες (ο Ἠΐπι Ενοίς ολ]άτον: απά 9οἴηα 

ο ο Όνοι Ενογ Όσα ]]ο γα Ηνίηρ, 8ου αἶκο ΧΙ, ΟΕ, Ῥποίίος, 
ο ο, λίΨίΝ. 64: απά, ος ' Απἰκουα]ο” αν αἩ ερἰ(]νεί οί Απίοιοίς, 316, 

που. 
ι 6 1 πρότερον δὲ Κορωνίᾳ. Α πο ἵπ νο ππαεµία οἵ Ορ, Α, 
ο φποίοά Ὦγ Οαἱκίοτᾶ, {9 ας (οἱ]όνα: 'Ἠο πποκης πο Βαἱαπιίς Ώ σας 
ο λΏνοπς, ος Ον γγας απεἰοπΕ]γ εαἱ]οά Οµ)ασία, αν αἱκο Οα)πικοίνς 
ο ο ὤποπο εἰαίου ἵω νο Πεοπίε; Όναι νο πηδαπς (νο Βαἱατοῖς 

α 4 ση 

ὑιέ ών - ἡάι ο. ως ν μα ο ο ο μο οκεν- κ τν μα 

οὖν αφ | ιά - κ ο ο . ο η, 'Ὢῃ 



1Ίδδε ΤΗΕ ΡΗΕΡΛΗΑΤΙΟΝ Τον ΤΗΕ 6Ο08ΡΕΙ, 

Οὗρτια Τῆνο Ώδίπο ἴπ Ῥαμίνην Οκ, ανά Φμωηλναν 
Οωκοποία, ος Οστοπο; οἵ, 161 ἆ 8. 

ο: Το ΟΥρεῖΐαα πποπίλι Αρνοδίοίαν ὕοβαι ος Βορήοιλος 9ῇ, 
οοστεκροπά(πᾳς εἰοφε]γ {ο νο Αῑο ποπ] Ἡοδάτοπαίοα, Όγρεις 
πο ὢνο οοφο φοδὲ οἵ ἐν ποπιλὴρ οἳ Αρἰτοᾶίίο, τοι Ἠλνοπαι 
Αταί ππου(]ι οἱ Ονοῖτ γοας ννας Ὠαοά, 

Άρται]ο ἵ9 ἐἶνο Ώδίηο οἵ οπς οἱ έἶνο ΈΏλοπιος οἵ ΑΕῑσα, ος νο 
έοσπις ᾿Αγρανλές απ ᾽Αγλαυρίς 9ο Ῥτοί]ος, ΟΥ. λίΨίΔ. αοο, ποῖο 4, 
φιλο το[οτν {ο ήν Ῥαδκαρο, ν 

ο 9 νησθάᾶσαν. Ο6. Ἠοπι, Π, αχ, 139 µενοεικέα νῄεον ὕλην. 
ο. πἰκ. όἡ νήησαν ξύλα πολλά. 

4 Σελείκον . . . τοῦ θιολόγον. Ἐαυς, ΠΒ, Θν. ν. Ἰ “8ο- 
Ίουσας Αἰοχαπάτίπις οορηοππεπίο Ἠοπιετίσις, αἱ ἑοέππα Ῥοσίαπι 

οοπαπεπἑασἰτο ἠλαφίταν{έ, Βοτἱρείε οἑίαπα 4ο ἀῑΠετεπεία γεεὂοσαα, 
Περὶ τῆς ἐν συνωνύµοις διαφορᾶς. 'Βυΐάκα τοἰαέον. ἐἰνδέ Ίνο κά, 
νέοι, Ἰνοοίάσο ΠιΑΙΥ οἴ]νοτα, α΄ Ἰυπάτοά νους οοποεγπίης νο 
ροκ: πι νεπου ΡτοῦναὈ]γ Ίνο τουεῖγοᾶ (ἶνο παππο Τηεοίορας ” (1ρι). 

τοῦ θεολόγον ἵν ο 1οἆ {η ΛΗ. 
4 6 ΄Άμωσις. ω οωα. Αἱ 916 ο Απιουη μάς ἲ 

Ὦδεῦ. οοπίσπΙροΓαςΥ πι Ἀίομος, Θο6 49ο Ὦ, ο, Ἡ]νοο Ἐπκουίας 
αἰταυρεὶγ ἰάεπίίῆου Απιοηις νε Απιιοίς Κίπα οἵ Ἐαγρε, μ.ο, 
δόφ-δ16. Ἀίαποί]νο, αποῖοά Ὦγ ἆοφορίας, ο, Αρίον. Ἱ. 15, οα]]ς 
εἶνο Ἱάπα π]νο εχρεἰ]οά “νο Ροορίο οἱ εἰνερ]νετάς” πο Ἑργρι 
Τε νπιορία, 

ἆ 6 Ἐθύοντο δὲ τῇ Ἡρα. Τϊο οκἰκίοπου οἱ εαοῖ α οπκίοπι ἵπ 
Εαγρε ἵ ἀοπίοά Ὦγ Ἠάε, Π, {6 «Τιο Ἐργρείωνε Οίηῖς ἴὲ απ- 
Ἰανν{α] {ο αοτίβος ουνοη επ ]ο, οχοερί απίπο (αἱ. εἲνεερ) απᾶ πιαῖο 
Κίπο απά οαἶνοα, ἵ Ῥυτο, απά αἶκο οσο, Ἠον νεα οµἩ ἴὲε ο 
Ἰολενοὰ Εἶναξ 1νεγ ννου]ά καοτίβου πηση  Τῆνο βαππο ὔναγρο [απικάς 
ὮΥγ Ὠἱοᾶστας, 1. 88: Ῥ]αε. Γε Πε. εἰ Οείν, Ἴ3, ον Όνο απο οἳ 
Μαποί]νο, απά Ὦγ Λένε, ἵν. αΤ1, Όαῖ 19 ἀἰφουκεσά αἲ Ίατρο απ 
το]οσοᾶ Ὁγ . Ἐ'. (Βτοῖν, Η1, 4οο {.). 

ἆ Ἰ συσφραγιζόµενοι. ΟΙ. Ἠάι. Π. 48" π ἐν ὡιμαω 
πουπορᾶ εἶσαη {η αἲ] Όνορο γατίους ροϊπία, εἶνο ρεΐοεί τπτ] πι ὮΥ 
ἐνείσίπς α Ῥίευυ οἵ Ῥαρύγτας τουπᾶ Ἠΐ Ίνοτπα, απᾶ αὐαονίας 
Ὀνετοίο βοτηο κοκ] {πρ-οἶαγ, νν]ήοἷν Ίνο ναι αίαπαρς νι ή ονα 
εἰρποί-τίημ. 8ου ἐἶνο ποῖο (6. Ἠ.]απά τερτοφεπίαέίοα οἵ ενα οσα] 
{π αν] τπκονς Πεγοσίω». 

ἆ το τῷ Ὡμαδίῳ Διονύσφ. “Οπιμάίας  πνεαπς νο ́  Ποε]ν-ομίας," 
. 



Ἵστρος (εἴγο, Ἠ.0, 309-339) 9 πιοπεῖοπεὰ αραΐπ, 499 Ὁ 6, 48 
αυέλνος οἱ ο ποεῖς Περὶ τῆς Αἰγυπτίων ἀποικίας. ΟΚ, Οἶοπι, ΑΙ, 

. ἐν τοῦς περὶ τοῦ Μίθρα. Οτ Μήε]νχας, ἐἶνο Ῥετείαπ «η-ροᾶ, ε{, 
αἩ, Ί41/ Χου, Οψγ, υ, 6. 63 (Βοηειηκη), ΝνΊνοτο 96ο Έοθοη- 

[5 ποῖς. 

ο δη Λαοδικείᾳ. Ῥαπραπίαν (249) Μἰαίος (ναί (ιο Ίπιαρο ο 
Ατίοπηία, {ο πλαν Ίνπηση γ]οίπης Ἰναά Όθεη οβετοά ἵπ αυτί, 
πναα τοιπονοά {ο Έα, απά αΠοτννατάς ρίνει Ὁγ Βε]εισις {ο ενα 
Ρεορίο οἱ Ἰαούίουα ἵπ Βγτία, πε]νο κε] ροκκσισά Ἡ, Αοοοτάΐηᾳ 
το να πποτο ακαα] αοοουπέ νο ἵπιπρο γνας Ὀτουρὴέ ὉΥ Πρήροπεία 

ν {ο Όνο ΑΗΐο Ὀοτουρ]ι Ῥχαπτοι, Θου Βία. ΟΚ. απά . Απιι, 

ος αΒταυτοπία. 
ο 8 6 Τρ]ήεταίσα, ἶνο {ωπους Αλοπίαϐ βεποταὶ, 9 φοηὲ {ο 
ο Εκγρι ο 117 Ἀ.οι, Απά ΠΙΑΥ ροκα(υ]γ Ίνανο νἱοεοὰ Οατέλαρο αΌουὲ 
ο να πιο, Την νο Οασαρίπίας οΠοτοά Ἰηπιδα καοτίβοσς ἵψ 

ος εαίοά Ὁγ Εικοὐζως, ΟΥ, ολ, χΗ. Β, απά Ἐτοηε]νοίπι, δωρρίε- 

ος επί (ο Πήοψ, υὶ. 6. (Χ. 166 ο Ἰ, 16ο ὃν 4, τότ ᾱ, απά Ῥποί]ου, 
ο νι ΜΙΑ. 61- 
0 8 Ῥηγ]ασείνας (είνα, Ἀ.ο. 41 ϱ) ἵκ οἰνατροά Ὦγ Ῥοϊγυίως, Π, ϱ6, 

ο ο, Ην να τη ππ εχαρμεταίοὰ απά ἀταπιαίο φγ]ο, ἱ οτετ 
ο το Ἠαστουν νο (ο ἵπρα οἵ Ἰής τοσάστα, 

.. 



ο ον ι | 

1566ς ΤΗΕ ΡΠΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ Ο08ΡΕΙ, 

ο 35 Ἐρεχθέως καὶ Ἡραξιθία. Ῥ]α, Ραπα. ΟΥ. εἰ Ν. χο. 
4το Ὦ) “ΕπολίΊνους Ἰνείης αἱ ἵνα ον Ἐπαπιοίρας να Γπίοσιοά 

Εναῖ Ίνο ννου]ά ϱαίη εἶνο γἱοζοςγ ἐ{ Ίνο ννετο {ο παστίβου Ἠήν ἀπυρ]ίας, 
απά αΏοτ οοπ{ετεῖης νε] Ἰήα νεο Ῥτακίέλνοα Ίνα καστίβουᾶ νο 
ο]. Εατρίάςς πποπάσης Τὲ τη νο Εγεολλειω, Ἔλματο ἓς οκίασέ 
4 Ίοῦς (γαριπευέ οἵ ἶνο ἐγαροάγ, ἵπ νεο Ῥγακίεῖνεα οχρτσακος ἴνος 
γοκίηοκς {ο βποτίβου Ίνοτ ἀπαρ]ήοτ, Έτ, Ιον 17] 

πατὴρ Ἐρεχθεὺς σὰς ἔθνσε συγγόνους ; 
ἔτλη πρὸ γαίας σφάγια παρθένους κτανεῖν. ! 

ϱ 4 Λατιαρίονυ Διός Το Εετίας Ἰμαίηπο Ἰνείά οἩ Ένα Αἴναη 
λίουπε π Ίνοποας οἳ δαρίοτ Ἰαατία πνοτο οπἱρίπαγ οα]]οά 
Γαίαγ: Ένας 0Ἴουτο ἀπίος 4 Ἱείοτ (Λά Θµέπι, Ενα. . ): «Ἰαίας 
εταί οχίιτας, Τλε Ισ αγ οἱ (λε Γοηίσαϊ Το Γπκέυίου απὰ 

ομγοπποπίος Άτο ἀρφοτίνεά Ὦγ Ὠοηγείας ἨἩποατηκακοπαία, ἵν. 49, 
πζλοαί ΑΠΥ ππσπίου ο Ἱνατακη αοτίβους, Ἠπί ἵπ Όπασς οἵ ρτοκί 
ἁαημετ {ο ἴἶνο αἰαίο Ἱναπηπη γ{οξίπις ννετο οοσμκἰοηα]1γ οβετοᾶ, ας αἲ 
νο Ἱορίηπίηα οἳ Εἶνο γνατ νετ νο Οααἱς, 225 .ο, (Ῥ]αέατοῖι, Λίαν- 
θεία, Η1), απιᾶ οἵ νο Βοσοπά Ῥωπίο ας, Ιά9γ, αχ, ϱ7 «Τπισσίπι 
εκ Γρ] τνας Ηυσῖς καοτ]βεία αἰᾳποξ οχἰταοτδἹπατία {αοία; ἴπίον 
απλο Οα1]ας οἱ Οαἶ]α, ὤταοσας οἱ Οτασα ἵπ {οτο Ὀοστίο φαἲν ἔσστα 
τὶνί ἀεπιϊκκί «απ ἵπ Ἰοσαπα βΑκο θοπαπορέαπα, σπα απο ναί 
Ἱναππκπία, ταἱηίτηο Ἐσππαπο βαστο, πο υαέωπα, (ος, Γγο Εοπείο, 

3ἳ, Ἀοσακος νο Οσα] οἱ “τοαοίηρ Οναί Ππναπιπη απᾶ Ὀατνατουν 

επκίοπη ’ ἕο Ἠ9 ον ἆαγ. ο, Ρα. Η. Ν. κακ. τ οἩ νο ργασίίους 
οἱ νο Ὠτωίάς, απά Τοευ], Αροΐοφ. ο. 

ϱ 6 τοῖς Λυκαίοις Α {είναι ἴπ Ίνοποις οἱ 7οπς Ἰγοβσαα, 
ἰαφύταιοά Ὁγ Τγοπος, κοη οἵ Ῥοΐπαρας, νε]νο /Ὀπουρ]νέ α ο]ά {ο 

νο αἰίατ, απά ααοτίβοσὰ ξ, ππά αρεἰπκ]οᾷ ἶνο Ὀλουά προα εἶνο 

αἰίατ, απά ὙγἉς Ἰήπηφο{, αν νε αγ, ἱπαπησδἱα{ε]γ οναπρεοά τοι 
8 πλαν Ππίο α΄ ο” (κυρα, η, ᾱ- Αροϊοα, 18, 8. ε. 5: 
Οσα, ΑΙ. απ: Ονίᾶ, Μείανν. 1. 26 9ο0ᾳ.). 

ἁ Ι τοῦ πρώτου συγγράµµατος. Ἐακουίας Ίντο 86οης {ο αποίο 

ἀἰτεσε)γ {γοπα ἔἶνο γγοτ]ς οἳ Ῥ]ή]ο, Γπδερεπᾶσπί]γ οἵ Ροτρ]νγτγ. 
4 1 Ἔθος ἦν κ..λ. Οποίοά αὔογο (οσα, Ο, Απο Όε 

Περ. η. 4 3" Τΐοχο Ἀτὸ ΠΙΑΠΥ οἳ νο παέίοπα νε]εῖι ατο τοπ 
ἀἱεροκοί ἐο Ἰοπη]είᾶο απιὰ «απ υα]ίκπα (ἀνθρωποφαγίαν).’ ΟΙ. 10ε. 
Ταγ]ος, ΓΠωσονγ Ὠμὺ. Η. αχ. 19ο. Τηδυρλ!, αὐ Αμιοΐψο, 4. 6. 
Ατίοία, Αροίοφ. τ. Ῥα. Ώε Ἱ εἰ Οεέγ, αακὶ. 164 0 «Τα οκ 
πας οα]οί γη α κοαἱ τερτεφεπέίηᾳ ““ ἄνθρωπον εἲς γόνν καθεικότα, 

.ῤο 



151 ο ι Ἰθωμήτῃ Δά. Ἰεΐνοπιο ννας ἶνο οἰέκδοὶ οἳ λέοκκοπο; εἴ, 
ος Ῥασκκα, ἵν. 19 'Ἠο (Ασἰκέοπησηος) αἰκο οὔετοά {ο δις Π]νοπποίος 

ανα απετῖβου νε] νο οἱ Ἡοοπίοπαρλοπία, Τὴής Ἰπά Όδει 
ααἰαὐἡλα]νοά {γοα νεςΥ απεἰοηὲ ἶππες, απά ἴξ γνης ουδίοπιαΥ {ος 

ο το ὃς οὔετοῦ Ὁγ εγοτγ λοκφοπίαη γε]νο Ἰλά κἰαΐπ α Ἱαπάτοά οἱ ἐἶνο 
ο επεαγ. Ἀπκοιπουσς, νννεα νο {ουρὶνέ εἶνο ὑα]ο οἱ (νο Ἠοατ)ο 

Ὁ. Ῥῆ]ας, οὔεγεά 1ἶνο Ηοσκἑοπιρλοπία {ος Εἶνο βγνῖ εππο; (νο εἰαυρίος 
ο ο να Οὐτία Ενίααις ἴπ νο πρληξ ϱαγο Ἰΐπι οοσθαίοἩ 60 ΤηΔ ΚΟ 8 οοοπὰ 
ΓοΠεείης; νου Υ ἰπάσοὰ (λναί ιο Δἰκο οβοτοὰ α΄ Ολἰτὰ καετίθου {ος 
τής καὔφοφυσηί ἑπνακίους.) 

εκρίοία τω νο Βεουπά λοκκεπίαν γαι (9.0. 68ᾳ-668) απά 
φαρρονεὰ αρρεαζαπος {ο Ρεἱορίάας αἱ Τα υσίτα, 6ο Ῥαυδα. ἰν. 6. ᾱ-- 

ο ο. 
ο τς 3 Ταῦροι δὲ τὸ ἔθνος. “τὸ ἔθνος Ὠεκοῖο Αη δἰέ ϱἰοθκα ’ (Ηοἰκο]). 
6 Ἰ τραγφδᾶ. ἵπ Όνα Γρλίφενία ἐν Ταωγία. Τετυ]]. 4ροΐοφει. 
φ "Καπιεο (αυπ]ας Ταατίοας Ὠνοαίτίο κας. Αέναη». ο. Θεπίοε, 
... γαἱος, -- Άγφον. 3οι “Έαατοζυππ(σο Ἴσουφ ἀείαῦγαφαο 

ο Νοπίπνας, α Ἀποσδοπίαα οὔβοες, απά καρροτίετ οἱ Οἰγπιρίας, 
᾽πποῖνας οἵ Αἰοκαπᾶσς, {η Ίνες εταρμ]ο αραἰηκί Οπκα μου, πετηκ[ηδὰ 

ο αααὶ {ο Ίνοτ οσο απ] αἶνο Ὕνας επρίιτοά {η αἰοπιρείης (ο 
ος «πσαρο, απά Όἶνει καστοπάοτος (ἶνο εἰιγ Ρεί]α, νεο] (τοι {ππίπο 
ο απᾶ ἀσκοτίουα ουσ]ά πο Ίσπβετ ο ἀε[επᾶσά (Πἱοὰ, 8ἱο, χἰκ. 6ο: 

Άθνου, χίἠ, όοφ Ὁ). Ο{ νο Ἰκνοῖς {ο νε ίοῖν ΟἸεποπέ τοίοτα ἵ οἵἃ 
Άπά πο ο]νος πιοπ ο. 

.. 4 : ἐν Νόστου. Α ποϊαπίπους νους οἩ νο αἀνοπίέατου οἱ ενα 

ο Οποοὶς στους τη τοαγαίας χουν Τγογ. ΑΕνοηλους ἐκ. 386 φποίος 

ᾱ  Δωσίδας ᾖἸείαμ, Γααεέρλ. 15 ὁ Δωσιάδα βωμός Τὴο 
γογκος οἱ Ἰήα ροσ να Ὕνογο 80 ΑΓΤΑΠΠΕΑ α” (ο περγοκοηί αὖ αἰίατ. 

4 ς Ῥγνουϊος ἵ ππουοποά Ὁγ (σα, ΛΙ. 49ο αν "νο Βαπηίας 
πο ἵπ Ένα {οασν Ἰνοοὶς οἵ Όνο Παίοαυ τος οἵ Οίας Σαμ 

Νεροι.᾿ 



1574 τἩΠξε ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ 608ΡΕΙ, 

ἆ 6 τῇ Τανροπόλῳ ᾿Αρτέμιδι, Βορλ. 4). 111 
Τανροπόλα Διὸς Άρτεμις, 

Εαήρ. 1ρλ. Τααν. 1456 
"Άρτεμιν δέ νι βροτοὶ 

τὸ λοιπὸν ὑμνήσουσι Τανροκύλον θεάν. 
ΟΚ. Ρεεῖ]ος, Ον, ΑίψΙΔ, 313. 

ἆ Ἰ Ἐρεχθεύς 8ε6 ποῖο οἩ 1βό 564. 
4 8 Ὀνλασαλης οἳ Ολα δν ολλ Πία 

ποοοαπέ οἱ νο καοτίβου ὮΥ Ἐτοσ]ήίνοις αποϊοά ἴπ 8ου. Γον, 
(Μεἰπείκε) Η. 6ο, ππεπ ίσης ναί Ίνα αεεοᾶ Ὦγ Ενα πἀ νου οἵ απ οταεῖα, 

ἆ ϱ Τραγφδουμένων. '"Ἱταροεδίατυπι ατραπιοπία οί, αρ. 
Εαλγίο, 1. ό]ο. 

-.;Ἀποτροπαίοις, Ὠίία Αοεγωοίε, Ῥ]αε. Γεφφ. 864 Β ἴθι ἐπὶ 

ὁ Μάριο. Ῥ]α, Λίο. 31ο Ὦ λέάνιοι (εἱο) σρὸε Ἐίκβρινὴ 
πόλεμον ἔχων καὶ ἠττώμενος ὄναρ εἶδεν ὅτι νικήσει ἐὰν θυγατέρα 
προθύση ἦν δ αἰτῷ Καλπουρνία προκρύίας δὲ τῆς φύσεως τοὺς 
πολίτας ἕδρασε καὶ ἐνίκησε. Καὶ ἔτι καὶ νῦν βωμοί εἶσι δύο ἐν Τερ. 
µανίᾳ, οἳ κατ ἐκεῖνον τὸν καιρὺν ἦχον σαλπίγγων ἀποπέμπουσω, ὧν 
Δωρόθεος ἐν τετάρτῳ Ἰπαλικῶν. “Οατίο Μάριος φοτῖνατο ἀο]νοναί ” 
(γα). Το Παπ Ἁάνιος ἵ9 ῬτολαὈίγ τἰρ]νε, ας Μασίως, νο 

νπθ Ώογοτ Ἠζπηκο]{ ἀε[εκεοά Ὦγ Ώνο Οι υσὶ, ας Μ’ Λοαϊίας ἵπ ουσ 

πππυὰ νι Ἴνοι Ἰνο Ὑνοπί {ο Ἠσπιο {ος Ἰς {ουτΏι οἰεσίοι {ο νο 
Οὐπου]κρ. Ῥ]ω. Γή, Ραπα. 413 ἀπολιπὼν ἐπὶ τῶν δυνάμεων 
[άνιον ᾽Ακύλλιον αὐτὸς ἦκεν εἲς Ῥώμην. 

Δωρόθεος. ἈΕοείάςα ]νο ππεπίίου οἵ Ώοτονεις ἵπ εἶνο αποία»- 
εἶσηπ {τοπα Ῥ]ηέατε]ι, (Ἴσπα, ΑΙ. 399 8ροαί οἱ Ἠς “βτε Ῥαπάσοί, 
Ἠ]α ἀαίο 5 απκπονη. 

4 τι (ἂν ὅσιο). Έοτ ἀνόσιοι νο τοπάίπα οἵ νο 88, οἳ 
Εικουίης, Ὑ1πετ)ς Ἱναρργ οοπ]οσίατο ἴ9 αι]ορίοά Ὦγ Ηεϊπίείνεν απά 
Ηεϊκαὶ, Τῆνο τοπῖοαὶ 8επδο ἵς ενας πιαἰηίαἰηοά: “Βασ ἴν νο 
Ἰναπακ α)ϐγ οἵ (ἶνο ἆπαππους] Βασ] ἔοο πππκέ ἴνο νο ρἰσίγ οἵ Ονοῖς 
πογεηρρεσς!”. Οεππεηί Ίνα ὅσιοι νγθνουί ἄν, 

1568 4 4 μᾶλλον ἡ ὀργῇ. Τ]νο κοπίσπου ἵς οἱρεσα]: εἰ ἅπο- 
σφάττοι πανκ ο πηεπέα]]γ τερεαίοὰ Ὀοίοτο ὀργῇ. 

8 6 ἄλλοις Ὑ88 ποεἰἀεπία]]γ οπα 4ο ἵπ νο ἐταπο]αέίου: τοκὰ ο 
οἵνει ἆπειποης οἵ κε Κἰπά, 

ϱ 6 ἐκθέμωυν. κ Νικόλ ος 
Ένα βάσης γεας ἵπ νε]οῖν Ίνα ἀῑσά, 

1.” 



ΟΠΑΡ. 16 | 1δ86ς 

οφ να 
πας 1, 44/1 Ρἰας, Περ. «41 Β, 
ο 99 Οὐδὲν δὲ οἷον. “Είσαι θἱὲ; οοπ]]είο: σοί δὲ οἷόν τε καὶ 

ο (σὺ καὶ εοὐὰ, α 1) ᾿ (Ποίκο]). Οὐδὲν οἷον 9 α πεὶ]-πονη ρ]χαφο, 
Βου Ὑΐμες, Ώ Ιάΐοι. Ον. 133, απιᾶ Ατϊκέορλ, 4ο. 966 ἀλλ᾽ οὐδὶν 

: οἷόν ἐστ᾽ ἀκοῦσαι τῶν ἐπῶν. 
ο στι Πίου, Ηα], 1, 43. Όπ νο Οτοεῖς {οσπι οἱ (ἶνθ παπιε ᾿Αβορι- 
᾿Ὕϊνες (εἷο βοοσπὲ.) ος ̓ Αβοϕρρεγίνες 66 Πίου. Ἠα]. ἰ, το, 

Ἔ -ᾱ τι οἰκοφθορία. Οἱ, ΡΙαι, Ρλαεά. 8α Ο οὔτι οἰκοφθορίαν τε καὶ 

Ὁ. 150 Ὁ κ τοῖς Καβάρος. Οπ νο ΟαΜίτὶ απά Ειοῖς πηγκίοτίου 
..οο Ῥγείίες, Ον. ΜΨΙΙ, 84] Π., απᾶ όρ ο 4, ποῖο, 

-- καταθύσειν. Τ]ο τεκάΐπᾳ οἱ Ὠἱουγείας απά οἱ ΒΙΟ 19 τοἰαἰπεὰ 
Ὅο τὰ αἳἳ νο οὐ[έοςε, Βαΐξ καταθῦσαι (ΑΗ) ἵ9 οφαα]]γ οοττεσ; 866 

3α{6, 6, 6. τοι. οὓς, 4. 
Ὁ.. Ἡ 4 κατὰ τούτων µόνων εὐξάμενοι. Ἐος {ἶνο Ρ]ιχαφο 96ο Ὠἱπάοσί, 
Άμκοί ο Αγίήορλ. ΕΦ. 66ο ' Ύνο πιο πο]οο Έλο που οἵ εφ 

πολη εῖν αἰπερ]γ Ἱηθας “(ο Ύουν 4 νουφαπά Ἰνο-ρομία,” Βο αἲὶ ἔνό 
τος θε γντίέετο αρεαἰς) (Κικοτ). 
ο ᾱ 8 ἐφέστα, ποια] απ πἀ]οείίνο, Ότέ οοσυστίηᾳ αραϊη 4 4 

ο μα αηέίνο ἵπ Ὠΐουγα, Παὶ, Ἱ. 67 αὐτοῖς µεταναστάντες ἐφεστίοις, 
τος ἁανίηρ τεπιουο) νε 1ε]ν Εἰνείτ Ἰνουφε]νοὶάς απ αἲ].) 
τ 160 ο ό (ἀπαναστάσεις). Τῆὴο λ58, αἲἲ Ἰαγο ἑπαναστάσεις, απὰ 

γήμες καρᾳεκ µεταναστάσεις, Όνί ἁπαναστάσεις (Ποἰπ]ε]νοπ) ἠπνοῖνος 
ο Ίσα εἴναπρο οἵ Ἰείετα, απά ρἶνου (ἶνο φεηκο τοφιἰτοά Ὁγ διεφορήθη 
εσυαγ νο]. 

Ὁ 4 ἐν Καρχηδόνι ϐΟ, αρός Ἰ. 
παρὰ Κελτοῖς εν τύδε χρόνον, ἈΒίταῦο (198) καγα Ενα (νο 

Ἡοπιαπα ρυί α είορ {ο Ενας νατίους ππούσα οἱ Ἱναππαη φαστίβου, 
εως ας Μα ὐυίης ἵπ νο Ἰδεῖς, αἰνουείης νε λεν απτοννα, εταοϊ(γίηᾳ ἵπ 
Όνο ἑεπερίο ρεοεἱπεία, απά Ὀατηίηπα αἰίνο ἵπ Ἱνοἱοσκακία; οἱ, Ομος, 
Ρ.ἱ, 6111, νὶ, Ε1. 

Ὁ ᾳ) ζκροσεσπερίων), Ὠϊπάοςίν ουπ]οσέατο {ος πρὺς ἑσπερίων 
19) 



1605 ΤΗΕ ΡΠΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 408ΡΕΙ, 

(Α10) οὐ προεσπερίων (ΗΕ). Οἱ, Ῥοΐψο, ἰ, ᾱ. 6 ἔθνη προσεσπέρια, 
Τ]νο τεκδίαᾳ ἵπ Ώου γκίης ἵν ἑσπερίων. 

Ὁ 6 ἐπὶ τῷ Σατορνίῳ. Τὺο ΟκρΙιο][πο ΜΗ παν μευτΊσιαὶγ θα11ᾶ 
"νο “ΗΠΙ οἱ Βαέατα,) 90 παησδά ποοοτάἶπᾳ {ο νο Ἰομεπά Ὦγ να 
οοπιραπίους οἵ Ηετεα]εν (πι ον Ρία, ΟΚ. ανά Κ. Θεοφγ, Π. 161 Ὁ). 

Ὁ 8 ἐνθύμιν, Βορλ. Οεά. Ἡ, Ί19 
Τί δ ἐστί σοι τόδ, Οἰδίπους, ἐνθύμιον ; 

ο 4 εἴδωλα ποιοῦντας ἀνδρείκελα. Ονίὰ, αμ. ν. 619 
«Ώοπος ἵπ Ίναδο γεηῖ Τγπ ας ατνα, οποία 

Τεἱεεῖα Γαυσκάἶο αστα Ρρετασία Ἰπούο: 

Τταπα αἰταπηίπους ἵπ αφ παπα πηφΐκκο Οαἱτίίος: 

Ηετοα]]ᾳ αχοπρ]ο ουτροτα {αΐκα {ποί.’ 
Ονίά ας νατίοας {οστας οἵ νο βαπο αἴοτγ. 

ο ὅ ὀττείας. Ὠίΐου. Ηαι. η, 41 δὲ οἰωνῶν ἢ χρησμῶν Ἄνβυλλκίων 
ἡ ἄλλης τινὺς ὀττείας. 

ἆ 2 εἰδοῖς. Ἰάμανε ἵπ να Ἱαπρααρε οἱ Εἰτατία ππδαπί (ο ἀῑσίαε, 
ά ] Ονίὰ, Ρα. ν. όαι 

«Ταπο 4ποφαο ῥρτίβουγαπα νίγρο αἰπιαίσοτα τίτοσασι 

λεπετε τοῦσσεο κεἴτροα Ρροπίο κοἱοι.’ 
ἆ 8 Της αποϊεπέ πνουῖεῃ Ὀτίάμε, Ῥους Βαὐλίείαν, ἵ9 σας Ίνονο 

{νο Βαετεά Ὀτίάμε, τοι ἵα Ὀοίαρ νο 9οοπο οἵ ελα ποβρίους 
ΘΕΡΕΠΙΟΠΥ, παπά ρἱασοὰ απάος (νο ϱυατάαπαλήρ οἱ να Ῥοπάβουα, 

ἆ ϱ ᾿Αργείους, Τ]ο παπης "Αγμεϊ” ννας ρἴνοι Ὁγ νο Ῥοπείβουα (ο 
οεγίαἵη οἰναρείς ἀεδοκίοὰ Ὁγ Νατηα (11νγ, 1.11). Τῆοτο γνας α ἐταδί- 
εἶση Όναί Όνορο ' Αγμοί ” ννογο παπσά {γοπα (νο ολεθεκίης νο οµπιο 
π ην Ηετου]ος, νο Ατμΐνο, {ο Ἠσπια, απά οοεαρἰοᾶ νο ΟαροΙἵαπα, 

ος 45 ἵτ πας αποἰεπίΙγ οσ]]εά “Βαατηίαν ΜΗ, Ονίά, Και, 
γ. όρι, ἵπ Ἰκο Ἱππηπας ἀετίνος Εἶνο Ώ απο οἵ (νο ----. 
οοπαραπίοῦς οἱ Ηετου]ος : 

ἑλίαρηπφαςο Ῥασς Ίνογαπι ἀοπετίίο γεποταί Ατρίς; 

Μοπευας Ἠ ροπαπέ κροππ(το Ἱατοππφας αμα. 

Όπερα ἵπππεν ραϊτίας ἀπ]οί ἐπωραπέας απιοτο, 

Αίφας αἰφαίς πιοτίεης Ίου Όπουο πιππάκὲ ορυς; 
λαο πο ἵπ Τνοτία: Τηνοτίαῖα γοσίας αἱ απάΐα 
ας απ Ἰπαολίατα ρα] νο ἰπαπῖς οαπα,” 

Ρἱεριίουί Ἰνοτεςί πιαπάκ{ ουτα πορυ]οτί; 

λοτέν ας Απκοπία ουσ ξας Ίοερος Ἰνωπαο, 

Βοΐτρεα Ῥτο ἀοπαίπο Τηνοτί Ἰποίπέατ πιαμο, 
Ότ τερείαπί Οταίας ρετ Γον Ίουρα ἆσπιος,” 

1.4 



4 πουκ 19. ΟΠΛΡΕ, 16 

ᾱιν Βου ποίο οἩ 18 ἀ 7. 
ο ολαρωυμώνωνι μμ. ο Ροἱψυ. 

αν. 465 “Τε ἵ εαἱά ναι Ῥαὐ]ίας Βεῖρίο, Εἶνο Εγο ννῖνο ο0π- 
ώς Οώορίώωω, οἶμα ὠλνά τλνον Νο σημωκνά ἐο ἣν 

οἵ Ένα ρτεαίοκέ ργασἶσαὶ πεπῖως, απἰεῖης υγ ζει πο] ίρεπου (ἶνο 
Ἠρ]νου ἀασίης, αἱὰ Αραλιοε]ος απιά Ὠἱοπγκίας Εἶνο Βἰοκης.” 
Ὁ Ἡ πατρφους. 89ο ῥ ᾱ 4 ποῖο, 

ο Ὁ 6 οι τὸν συντιθέντα τῶν παίδων ἀποκωλύεσθαι, Ὑνλλοἷν ἶ9 Γουπά 
τη αἲἲ Μ58. οἱ Επα., τοκᾶ, 4 ἵπ ἔ]νο ἐοχί οἱ Ὠἱοᾶστας, τὸν ἐπιτεθέντα 
υπ. π. ἀποκνλίεσθαι Όσπρατο νο ἀοκοτίρίίου οἵἳ νο ἵπιπρο οἳ 
οϊοεῖν, ἵπ ον] λοῖν εἰνί]άτον Ἱνετο Ὀτησὰ, ἵπ Βποε]νς Πἰσίοπαγη οἱ 
ολο Βδίε,  Μοἰοσὴι,) 4ο} Ὁ. 

-9 4 ἐφονοκτονήθη. Α. ποτά Εγκί Γουπὰ ἵπ νο Βερέε.; οἳ, Νάπα, 

..... κατέστησαν. “Ἠσοεγεῃ. Ἐάντης, ὁ τῆς νόσου 
.ἕξω ὧν (Υ1ρει). Ῥία,. Ρλαεάν. 144 Ἐ. Ἀωναί, Τὸ, νεα, 
'"'Ἐξάντη, τὸ Ν ἐγκώται δὲ εὐστομίαν, ἀντὶ τοῦ ὑγιῆ καὶ ἔέω ἅτης. 
8 4 ἄνθρωπος. Ἠπάτίαη ἵ9 πποαπε, ΟΕ. χρό Ὁ, 
ο 8 6 Ἠλίου πόλε. ἍὨἈἨπααΐθος, “οἵιγ οἵ νο επ. Αἰοτραίό ος 
᾿Ακίασίό, Όνο Βγείαα Αριτοάίίο, Ἰκά α- ἑοπυρίο Όνοτο, Οπ Αφίατίό 
206 ποίε Ίδος. 

ο Ἡ τ µοιχιδίον. Ἠάε. ἱ. 131 ταῦτα ἀνενρεθῆναι ἦτοι ὑποβολιμαῖα 
Ὅο ἀόντα ἡ µοιχίδια, “ποῖς οἵ καρροεεἰείους ο λάγεν ος οί ἔἶνοφο Ένοσι 

ος ἴπ αἀπίστγ.) 
Ὦ 6 αἰσχρορρημοσύναις. Οἵ, Ῥν -Ώεππομὴ, Ερ. ἵν. 1489. 8 αἴσχρορ- 

ῥημοσύνῃ καὶ τῷ διηγεῖσθαι ταῦτ' ἐφ᾽ οἷς ἀλγοῦσιν οἱ ἀκούοντες. 
Ὁ 7 ζἀπιμπολουσῶν), Οκἱκήοτά”» οοπ/φεέυτο: έἶο λί88. Ίνανο 

ἀπεμπολούσαις, Οἵ, Ἰουοεῖς Βλγγν. Γαπεγη. Ηἱ ἀπεμπολεῖν (εἱο), 
Ρη]ο, νε Μέργ. Αὐγ, «1ο; Ὠΐου, Ηαὶ, Απίίφη. η. 63 ὁ δὲ ταμίας 

αὐτὰ παραλαβὼν ἀπεμπολῷ. 
94 ποῦ ἄρα ἦσαν... μὴ... ἀπερύκαν. Θα ἐλνο π9ο οἱ ἐν (αθαἰΐνο 

πεζνουε ὥστε κου δεἱς, 0. 0. 861. οκ, 6, Ο, Τ]ουσε, {. 66 

.ῇ το ἂρ' ᾖ6 ὅκα Δάφνις ὀνίκετο, «ᾷ ποια, Νόμφαι , 
γετᾳ. Εαἱ. κ. 9: Ἀροηκας, Αγορλεί, 1171-4311 Μίοα, Ἰψείάαε, ᾗο. 
4 ὃν Ῥόψ. αι, τς Ὁ 4. 

ΛΗ Ι Ίννο τοβοτοά ἄν, πο {9 
. απά ἵπ νο ρεϊηιοά οὐ(ήομα, 

.65 



1644 ΤΠΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄΟ0ΒΡΕΙ, 

ἆ Β εἴτε ἐν Σαλαμῖνι, Τ]ο τοπδΐπᾳ οἳ νο οἶδετ 188, ΑΗ 
πο {που {τοι οοτταρίίος: ὥστε καὶ τῇ ἐν Χαλαμῖνι τῇ πρότερον 

Κορωνίᾳ ὀνομαζομόνῃ καὶ αἰτῇ, ἐν μηνὶ κατὰ Κνκρίονε ᾿Αφροδισίῳ 
ἐθύετο ἄνθρωπος, καὶ τοῦτον γὰρ ὁ ἀληθὴς θεὸς ἀπέφηνεν ἂν κ.τ.λ. 
ος ὥστε καὶ τῇ νο οεῖνετ 88. Ίναγο εἴτε, νεο] 1 Ίνα πἀορίος 
{ος καὶ αὐτῇ Ἴνογ Ίναγο ἐν ᾗ, πλ ον πουδὲ ὃς τε]εσθοά αν α- ποτά 
τερεεεἶοη οἱ Εἶνο οπὰ οἵ νο ρτουρᾶΐηᾳ γγοτὰ -ένμ: {ος γάρ, νε 
ἵ ἀἰβιου]ε, ἄν ἵν {ουπά ἵπ Ἱ. Ίο Όνας οὐέαία απ ἱπιοηρίυ]ο 
οοπαίτασείος, ἐνουρῖ 1 απ πο κα κθοά ναί (ἶνο οεἱρίπαὶ ἐεχέ ἵν 
{11 τεοκοτοᾶ. 

ἆ ϱ καὶ αὐτῇ (ΑΗ), «Ες αἷκο Πκε]ί 1.6, 0 πο]! ας νο οὔνος 
Ρίπου οπ]]οά Όοχοποα ἵπ Ἡοροίία, Ί]νετο ἵα, Ροτ]ναρα, βοπνο ους» 
(ωκΐου ἵπ ἐἶνο αἰαίσπιοπί οἵ Ῥοτρ]ψτγ, {ος ἵ επππος πιά εἴνανιῖνοτο 
Οναέ Βα]αοῖς (νηο]ναγετ {9 πποαπ{) Ίνα οπ]]εά Όστοποα, ου 
155 ο αχ, ποία, Τὴο ππεπείον οἵ Όδετορς απά Αρτου]ἶο ππακον ἴὲ 
Ρτοῦα ία ια Βα]απαίς Ώσας Αἴνοπα Ὕγας Ἰποαηέ, ποϊνααπάίπα 
Όνο Βο]νο]ίου ἵπ Α. 

1684 2 Ἡλιονπόλα, Οἵ, 16 ἆ 4. 
α Ἰ Ηρας, Οἵ, 15 ἆ 6. 
Ὁ ι ὩὨμαδίν, Ο, 1ᾳ6 ἆ το, 
Ὁ 5 Ἆρα. Ο, τό α Ἠ. 
Ὁ ϱ Λαοδικεία. ΟΚ αρό Ὁ 4. 
ο: Λιβύη. Οἵ. τό υ ϱ. 

τῆς Αραβίας, (Ἡ, τρό Ὁ 6. 
11] ἆ 1 καθαιρᾶν, Ἰ Ίανο αἀοριοὰ Ὑἱρειο οππεπάκέῖοι {ος 
καθαίέρειν, λε] Οαἱκ[οτὰ τεἰαίης, Το πιοκπίηᾳ “ο αοϊα]ι 9 
Ίποχε αρρτορτίαίο {ο (νο οοπέοκί (ἀφανίζειν) Έναν “ο ρασί(γ.’ 
164 α 4 τοὺς τοῖς ἀγαθοῖς µεµελημένου. «Απίλοί. Ρα, κ. 1Ί 

Φοίβφ µεµελήμεθα: υ, 199 Ὄρνεν ὦ Χάρισιω µεµεληµένον. 
ήθους, αγ, 46 σοὶ τήνα µεµέλητο, 

8 4 Φύλαρχος ϐὉ, τρό Ὁ 8. 
α 7 ἐπιληψίας “4 ρείκχωτο Ο, Τηοορίς, Εγ, 88 ἰᾶται γάρ, 

Φησίν, ἡ καταύλησις καὶ ἰσχιάδα καὶ ἐπιληψίαν. 
5 8 Θρᾷκας καὶ τοὺς Ἀκύθας, Ο, 16691. 
Ὁ 1 Αθηναίου, ΟΙ. τρόο 4. 
Ὦ 32 Μεγάλον Διός, |.ο. ὀαρίέος Ἰαείν. Ο, τρόο 4. | 

166 Ὁ Ἰ πολέμον (όντος). Τί ὄντος ὃς οπιοὰ ας ἵπ Όνο Μ88,, 
πολέµον παυκὲ Ὁς ἔακεν 5 Αα βεπίάνο οἱ ένο ρατί οἵ πια, Όσα 

1 Ίαγεο πο {ουπά Ονί γγοτά 8ο 9ο. Τ]ο οοσαστεπου οἵ παρόντος 

126 

ο ΜΝΝ 



! Ῥοοκ ΙΥ, Ο6ΠΛΡΕ, Ίθ6-ιο 1658 

: “Τετ ωλονμκλωωμήνωτων” ὃν 

ο ο υᾶ, τα; Ῥϊα, Περ. Υ. 469, Οναι, 379 Ἐ; Ρε, Ώε ἀε[εο. 
Ὁ. Όπας, 4341 Ἐι Ἰπαοίκηῖ, Γπαίίω, Πῑ, 16, νεο Εἶνο παππο απά 

Ἠαίυτο οἵ ἄποπποπς απο ἀῑφοικοσά. 
ο. 3 πλήθα πιαγ Ὄο ϱογετηοά οἶέίνοας Ὦγ ἐπιθαρσοῖντα, ' Ὀοίης 
"απουαταρεὰ Ὁγ πια] εωᾶε οἱ οοαπέ]εκε ϱοᾷ5 απά ἆπεπιοπς οἰοβαῖγ 
ΑΙΠο {ο Ἰήπι (κπροσφκειωµένων), ος ὮΥ προσῳκειωµένον, Νο] 14 
Ρετῖναρς (ἶνα Ῥείίετ τεαάἶηᾳ. 

18] 166 ο ᾳ ὀλιγοστόν. Αοιοτάΐηᾳ {ο ἐἶνο ΑΠΑΙΟϱΥ ο ποστός, εἷ- 
Ὁ. κοστύε, τριακοστόε, κ.τ.λ. ὀλεγοστόν ουᾳ]ξ {ο ππεαπ “οπθ οἳ α {ενς, 80 
ο Όλα τὸ ὀλεγοστὸν (μέρος), “οπο ρατί οἱ {ους,᾽ που]ὰ Ὦο α Ίατρο ρατέ 

ο οἵ Όνο γοῖς, Ἐαέ Εἶνο πηδαπίηᾳ Ίνετο ἵ9 ενἰάεπίϊγ “ᾱ- γετγ Μπικ]] 
ος ασε απά ὀλεγοστός ἵ οφπἱνα]οπὲ {ο ὀλέγιστος, ΝΕΟ γλο]ι {έ ἵ8 

ο αγ Ιπίσοτεϊναπρεος, ας ἵπ Απίκος, Μάι. ἱπ. 1. 14; Βορ]ι. Απ. 615 

.. 19) 167 ο 2 µάντων δεήσεσθαι, απ αἰ]ωκίοι {ο {νο Ρτονετὺ 
ο αρριϊοὰ {ο αυγής οὔκουτε ος πιγδἰετίοις, µαντείας δεῖται, Ρ]αξ, 

- -- 1ο9 Β; δορἩ, Οεά. Την. 394 

..- 8 6 κλοκῆς. προκοκῆς Ῥοτρὴ., 'αἀναπίαρο”; (γοφυοπέ ἵπ Ῥο]γ- 
ο. Ῥΐσα, αν 1. 4.3 ἡ τε αὔζησις καὶ προκοπὴ τῆς ̓ Ῥωμαίων δυναστείας. 

δοξοκοπκίαα. “Τήτκέ {ος ρορα]ατί, Ῥία. Βεγίο. 6 τοῦ 

Περικλέους τὴν σεµνύτητα δοξοκοπίαν τε καὶ τῖφον ἀποκαλοῦῖντας. 
Ὁ / διὰ θντκῆς. Οἵ, Λθνοα, χὶν. 6ρ9 Ὦ Οὐδὲν οὖν ἦν παράδοξον 

εἴ καὶ θντικῆς ἦσαν ἔμπειροι οἱ παλαίτεροι μάγειρο προίσταντο γοῦν 

6 4 ὧι ἂν τῆς δαιμονικῆς ὄντων (ὄντα ΛΗ) κακοτεχνία. Τα 
τοκδίηᾳ ὄντα παἰα]νέ ἵνα ἀσίοπᾶσά α:- αἩ Ἀοσυς, αὐκοϊαία, ο,ᾳ. Χεν. 

Ἁων. 8ος. Π. 4. 13 ὧν οὔτε ἂν τὰ ἱερὰ εὐσεβῶι θνόµενα ὑπὲρ τῆν 
πόλεως τούτον θίοντος οἵτε ἄλλο καλῶς καὶ δικαίως οὐδὲν ἂν τούτου 
πράξαντος. Ἠαῖ νο ρτοσσόἵπᾳ βεπ] νου πια]κο ὄντων νο ποτ 
πα ατα] εοπφίτασίοα, 

1.7 



1674 ΤΗΕ ΡΠΕΡΛΗΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄΟΒΡΕΙ, 

45 Ἠλω, Τή9 πείατα {ο ἶνο επηππσγαἶοι οἳ παείόπα ἵπ τός ὃν, 
30] 1680 1 Λύτρα δίδον. Ἐος νο πποᾷο οἵ ααστίβος, οἳ, Ἠάι, 
Π, 49 απᾶ οεροεία]]γ Ἠοπι. 0. κ. 61] 

βόθρον ὀρύξαι ὅσον τε πυγούσιον ἔνθα καὶ ἔνθα, 
ἀμφ) αὐτῷ δὲ χοὴν χεῖσθαι πᾶσιν νεκύεσσιε, 

πρῶτα µελικρήτῳ, μετέπειτα δὲ ἠδέ οἵνῳ, 
τὸ τρίτον αἴθ ὕδατι ἐπὶ δ ἄλφια λευκὰ παλύνειν. 

6 34 πυρήν. ΟΙ. Ογρλίο, Αγφοπαα, 11] 

περὶ δ αἷμα πυρῇ χέον. 

»ήησα πυρὴν ἔντοσθε βόθροιο. 
Το πηραπίηᾳ οἵ Ένα Πταί οταεῖο 9 πο ΥετΥ εἶσας, ας Ῥοτρίψτγ 
Ἰήπιβε]{ Ἱππρ]ίος, Ἐαί 1 αρρεασν Εναί βγεί ο Ρίί ννας {ο ὃς ἀϊρμοα, 
απά α ρί]ο οἵ πιουὰ Ἰαἱὰ ἵπ Ἡ, ονετ νεο] Ηαίοπας οἳ πῖπο απ 
πο ]]ς Ὕνεγο {ο ὃς ρουτεά, απιὰ Ένει νο Ἠ]ουά οἵ Εἶνο γἱσξίπα, ρατία ο 
νε λήο]ν Ίνετο αιογνγατὰ» {ο ο Ὀατηθά, Τη εἶνα πποἰσ]οα] ἐταπεἰαίίου, 
οτα{ {ος . 

«Τεν {γαρταπί ἴπουπας απά,) 

ἑἸάναίίοπα Ατης 

Ῥουχά οἩ (ο Ῥ]ασίας Ῥγτο, ἀκτ]ς Ὀ]ουὰ οἵ µταροε,’ Ας. 
ϱ 6 Διογνήτων. Ίω Τλουρλ. Πίο. Ρίσαε, Πἱ, α. 4 νοτο ὰ 

πιεπί]οῦ οἵ α ἴου οα]]οἳ διοσβάλανος, Ρρετ]ναρς 5 είπα καοτεά {ο 
Ζευς, 

ἀκνλαίων. Βο]οὶ. ἵπ Τ]νοοσς, . Φ4 ἄκνλος γὰρ ὁ τοῦ πρίον 
καρπύς, τὸ πρωοβάλανον. ΟΕ, Ποαι, 04, κ. α41 

τοῖσι δὲ Κίρκη 
πάρ ῥ ἄκνλον βάλανόν τ ἔβαλο καρπόν τε κρανείης 

21] 160 ἆ 6 ἐξάκουστον Ῥοερὴ, Αὐά , 51, Πἱ. 3. 
1Τ1 α ᾗ ἐντυπουμένους ΟΕ, τπτ ἆ 4, {οἱ ἆ ]; Ε]α, λΜίου, όγα Ἡ. 
8 6 χαρακτηρίζοντας. πιά 5; Ῥ]α. Μον. ία Ποπ, τα Οὐκ 

ἡμέλησε δὲ οἰδὲ χαρακτηρίσαι τοὺς ῥήτορας τὸν μὲν γὰρ Νέστορα 
ἡδὺν καὶ προσηνῆ τοῖς ἀκούουσιν εἰσάγει. 

5 8 προσεταιριζόµενοι,. Ἠάι, ΠΗ,. Ἴο,. 66 τὺν δῆμον προσε- 
ταιρίζεται. 

Ὁ 4 διαστροφῆῃς. Ῥοὶγὺ. Ἡ. α:. 8 τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον τοῦ δήµον 
διαστροφῆς. 
22] ἆ 6 µεαβάλλονσι τὰς µορφάς. Μέσα, βαν. 1. ἴ, «13. 

..8 

Τά, ο5] 

απᾶ τονὰ 



- ἀνομολόγως. ΘΒεχέ. Ἐπιρ. Αάο. Μαιλ. η. 444 αν καὶ 

Ότο ἀκαταλλήλως. οι Να ών 
ὃν ὉἩ ᾳ ὑποδύντες . . πρύσωσα, ΟΕ. Ατίκίοε, λΜείαρλ. 1. 4. 19 οἱ 

ο Ὁ Ἰ κενοδοξίαις, ' ναῖη οοποείέα,) ος ́ απο ὑζείοης.) κενοδοξίας ἵ9 Εἶνα 
ος πεπάΐπᾳ οἵ νε αεί Μ858., Ὅαί ἶνο ροκ εἶοη πι νο βδπέεπος πια]κος 

ο νο ἀπίίνο πποτο ρτουαδὶο. ΟΙ. Ερ. κά ΡΙΗΠΡΡ. Η. 4. 
| τος ἃ 3 προσεέκαυσε. (Χ. 1749 6 Ριαξ. Οἶεοιν. . προσεκκαῦσαι 

ο ᾱ 6 κήλησω. Ῥα,. Εωίλγά. 199 Α νόσων κήλησις . . . ὄχλων 

; κήλησις. 
ος ᾱ Ἰ ὥς φησι Πλάτων. Κερ. Ἱ. 335 Ὁ. 

. 11860 2 ἀναθυμιάσεσι 8. Λαμια, δε Οσο. Πεῖ, κ. 19 “Χοη οπῖπι 
ο ἄθτετα, πέ αἲὲ Ῥοτρ]γτίας οἱ ποππαἱ ρυίαηῖ, οπάαγετίηῖ πἰάο- 

ο αἴνας, κο ἁῑν ης Ἱνοποτίνας ϱπιάεπί. 
ἆ 4 ἐξσραχήλισαν. Ῥ]αι. Λίο. ϱ8 ἐκτραχηλίζα τοὺς μὴ δννα- 

ο 866 ποίο οἩ 9) Ὁ 1, απά . Ἠ. (Βἶτοῖι, 
Μη. φ6 Π.). 

οι Ο Ρα. Ώε Πε, εἰ Οκίν. 36ι Ἐ Οὐ γὰρ ἄλλον εἶναι Σάραπω 

6 6 ἐπιρρήσσονται ΌἨ εἶνο Ώκο οἵ νε] ρς ἵπ ἀτινίης ανα ον!] 

ρίσκο 203 8 4 
καὶ τὸ δαιμόνων κράτος 

µάστιγος ψόφος πολύς. 
π προσουδίζεαι. Το Εντοπίαπς ἄονιπ οί νο οκ ος οἴ]νος 
ᾱ πίστα ἵα (Η1ΙΥ ἀοκοτνοά ἵπ Έτπικα, Πε ἵπν Απο ΕΦΗΡΙ, 
] Ρ. 431. Ἠάε. Υ. 93 Ἐβεβούλεντο τὸ παιδίον προσονδίσαι. 

1. ἐν Απ. Τ1δ1 (Βεα μετ) 

βρέφος τε τοὺμὸν σῷ προσονδίσας πέδφ. (Βορυετ). 
ἆ 6 μετὰ ἀπὸ τούτων. ὮΤ]να ρτοροκέοι αΏος µεστά ἵν ασἷτα 

υπυκυα], απά Ἰ ἆο πο απδοτκα νά { πποκηίηῃ Ίντο, απ]σκα ἓὲ ἵνα 
Οναέ εἶνο ἄπεπποηα απο ἐν οσωκε οἵ ους Ὀούίου Ὀδουίηα εασεοά 
γε ε]ν (ου, 

116 ο 6 περησµένης. Απίκος, Η, 4. Πλ, ατ. { πλὴν κύτισος μὲν 
..φ 



1ἴδα ἍὭᾖΤΠΕ ΡΠΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΠΕ «08ΡΕΙ, 

ὃ ἀνθῶν οὐ συμφέρει, πίµαρησι γάρ. ᾿Αηνίορι, γρ. 26 χα 
φωνὴν ἐμπεπρησμένης ὑός᾽ (Βοραος). 

Ὁ 3 εἴσκριθῇ. Ῥοτρὶι, Αλί. ἓ 19. ἀκούσας τες ἰσερίνωθαι τὰς 
ψυχὰς δίδωσιν. 

Ὁ Ἰ τρίκρανο, Οἵ,. Οοοτρίαάκα, Ρουρλ, ΕΥ, ο 
Ρίου (Έπα, Ε. Ε. ἴν. πρ οἁ άρον ο 
εοπ οἵ νο ἄπεππουκ.) 
ο Ἑκάτη. Ο. Ῥηεί]ες, Ον, ΜΙΑ. 1141. τφ 

τρίστοιχον. Τνο εμνοο αἰοπνοία Ἰνοᾶπὲ 45ο οα5ίΝ, αἱτ, απά 
γαίες: οἵ. ο ]-ᾱ 1. έ 

ο 1 καὶ πάλι φησί "Ῥίπτα Ἰρίατ Ῥοτρ]γτίας ἆς Ἠσοκία 
ἁπσπποπατη πηκ]σοταπα ἁσπιίπα ὃν, Ἱ. ἀῑποταί, 

ο 6 ἀπαρολεχής. Ὑ]μετ οοπ]οσίπτο, Ἰοῦοεῖ, Αρίαορλ. α.ς 

εἴπ εἴωκάεπι ἆσαο ογασπ]ο, Εμ, ἔν. 11. 116, οφ 
ἀπειρολεχής κετ]νοπιά πα.) 

ϱ Ἰ τριστοίχον φύσεως. Β98 Ες ποῖε οἩ 191 ς 6. 

ΒΟΟΚ Υ 

1] 178 ἆ 6 χρηστήρια διαλελοίκασω. Ῥ]αι. Ἀο Ώε Ὠε]εοα 
Οπαεµίογωπι Ὀτουρ]νουί, ἨΜῆίου, Οε ον (λε Νασίψ, ν. 
«Το οταε]ος ατο ἀαπαῖ, ἃς) 

4 αἰ ἐπὶ τοῦ παρόντος. Το ονεπὲ τε[οττεὰ {ο ἵν Όνο ἀείοκί απᾶ 

ἀεαί]ι οἱ Μαχεπίίας, τ12Α.Ρ. ΟΙ. Ἐν. Η. Ε. ἱκ. ο. 
179 α 1 τοπάρχας. Όεη. χἩ. 34 καταστησάτω τοπάρχας ἐπὶ τῆς 

γῆς. Τ]νο ποτά 9 (ουσ απο ἵπ νο Βοερίααρῖπε, απᾶ ἵα 
3(4) Κίπρο αν, 24, Όσα. 1, ας νἰ. }, 19 αρρ]ἰοά {ο εαοτάπαίο 
οὔμσετς πα Ηξατγ ος οἶνΙ]. 

8 32 ἐθναρχίας. ΟΕ. Ἐπα, ΟοπΗ. Τγίοηπ. πνὶ ἐπαρχίας καὶ ἐθναρ- 
χίας καὶ τοπαρχίας τυραννίδας τε καὶ πολναρχίας, Ὑν]νετο ἐθναρχίας απιᾶ. 
τοπαρχίας ΤΠΕΑΠ ’' πα οπα] απᾶ ]οσα] ρονοτηπιοηί», απᾶ 
ἵω απ λΏχοκίς {0 τυραννίδας ΤΠΘΑΩΝ “(ἶνο βονογηππεπὲ οἱ νο πηκΗΥ,’ 
«ο αἱκο 1ν]ά, 1 ἀναρχία γὰρ μᾶλλον καὶ στάσις ἡ ἐξ ἰσοτιμίας ἄντι- 
παρεζαγοµένη πολναρχία. Ἰπ 4 Όος, χἰ. 33 “νο µοτατπος υπᾶςτ 
Ατείας νο Κίπρ’ ἴ9 επ ε]οά “Ελνηατο]ι” ΟΙ. τ Μαοο, χἰν. ϕΤ, αν. 
.,3. 

ἆ 6 τῇ καί ἡμῶν συσκενῇ. Το ἐτεκί]οο “ Αραϊποί Οµοίαπα νε 
ο{, 41 ατ, απᾶ Οθοτρίαάσε, 39-46 8οᾳᾳ. 

16ο 



π ᾱ 

πουν. σπλρα.α, ο. ος ἀπγοά 

των ἐτῶν. Τὴο ροπ]έάνο 9 απαφυαὶ ἵα (νο 8οπ9ο οί 
κ... απ τοσοῦτον ἐτῶν (ΑΠΣ) ουφὴὲ {ο Ίατο Ὄουυ πάορίοά 

ὁ ἐοχε: ο, Ποια, 0, κχὶ. {οἳ 

ον - αἱ γὰρ δὴ φοσνοῦνών Δνήσιου ἀντιάσωην. 

ο... υυὺυύυὔὐ- ο ὧν. 
(14 Δοίραιοά οοιιναίκη:. Οἵ- Αανο]. 0λοερλ. 866 

τοιάνδε πάλην μόνος ὧν ἔφεδρος 
Δισσοῖς μέλλει θεῖος Ορέστης 

6 ᾗ κωήσεσέίτισι. 896 Εἶνο αππαίης κίοΥ ἵπ πείαη, ΓλΙορφεκά. 
ο αφ, οἵ νο πιονίαα καίωο Οικ οµ1ο ὀοννν {τοι {9 ροὐσίαὶ αἲ 
ο. παλ, να]κοὰ τουπά νο Ίνουκα, απά αροπί α Ίοῦρ ὕπιο οπ]ογίηᾳ 

α ὈἩ. Το πιονίηα ἄρατου ακετίυοάὰ {ο Ὠασράα]ως απο ποπ ουσὰ 
ον ῬΙαίο (Αίεπο ϱ] Ὦ) απά Ατίκίοι]ο (Ώε Απίνια, {. 3). 
ι ο0 ὀργας. Το αἀάνείοι ο δαιμονικῆς ἵπ νο Ἰαίος λί88. 
Ἁ ΒΙΟ ππαΥ ὃς α ρἶοια ἱπίοπάσά {ο πια κο Εν φεπκο Ίπογο ἀσβηίέο, 
9 το διὰ τῆς ἐξ αὐτῶν ἀνέσεως. (Ο. Ρ]ωε. Δίου. τοῦ Ὦ πρὸς ἄνεσιν 
ο της λύπην. 

- .4 Ν 16: 



1884. ἍΏἨΤΠΕ ΡΗΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 608ΡΕΙ, 

1834 4 καθνκεκρίνοντο Το ἄπαιποπα ρτοοπάσά ναί Ονείς 
ονΏ {αἱκο πηἰγπε]ος ννετο ντουφέ Ὁγ ἐἶνο κου]ς οἱ ἐἶνο ἀθαά νε ῖνοι 
Όνεγ Ρτοίοκκοὰ {ο οαἳ] αρ. 
8] ο 3 κοσµοκράτορα Ο. Ερὶ. υἱ. Ἰ. Όν Εν ἔστα κ 
αρρ]ἰοὰ {ο ἆκοπποης Βορυίος οπούες 4 ουτίοις Ῥααρο οσι να 

μ. 

Ἀαλομὼν σαῦτα ὀθεύμασα, καὶ ἀπηρώτησα λέγω» Κάλν 
ἐστέ; Οἱ δὲ ὁμοθυμαδὸν ἄφησαν μιᾷ φωνῇ καὶ οἶκον Ἡριν ἅνὃ 
λεγόμενα στοιχεῖα, οἱ κοσµοκράτορες τοῦ κόσμου τούτου, Απάτη, Ἔρις, 
Κλωθώ, ζάλη, Πλάνη, Δύναμις. Όπ Όνο Τωαπεπέων Δαἰοπιονία 
κου Βολίτος, ΤΑ. «ριοίεὴ Ῥεορίε, Ὠϊν. Π, νοὶ. Μ4. Ρ. 164 

ο 6 ὑποκρωφομένων. οι Ανά αν ολ 
εἰτισίοῦ. γεν (νο ρτεροδίοι, ὑποκρίεσθαι εἲς δαίµοναφ, ου 
184 ο 6 θεοὺς ὑποκρωφόμενον. 

ἆ Ἰ διὰ τὸ θέεν. ΟΙ. 196, 
ἆ 8 θεωρεῖν ἈθεΠ {ο Ὦο πσαπέ {ος αποθῖνες ἀοϊναίοα οἳ 

ἀλληγορίαις: ἴξ οοεαγ Ὑετγ (γοηπεπγ ἴπ Αλναπακίας, αεροσἰα]ἰγ 
ἵπ νο Ερίαίεε (ο Βεπαρίον, ἨεΊνοτο οἱ Τροπικοί, ΄Όνο Εἰρυτίσία) απο 

Ένα 1ης 45 (]νο Ἠνευματομάχοι, Ἱ. 67ο, 68Η. 
α 8 στῆναι, “{ο κίορ, ἴ9 νο τεκδίηαᾳ οἱ αἲἲ 88. οκουρί ΛΗ, 

πη]ήοἷι Ίνα νο µετιέναι, "ο ρα {ο Ες οίαρο οἵ ἀοοερίίοα,) αἲ Ἰεπες 
π5 ρουᾶ α τοπδἵηᾳ., 

Ὁ 8 τὸ πέµπτον. Τῆνο {ουτίἩ οἶπας οἱ ποᾶς οοπαἰκέοά οἵἳ Ἱναπιαα 
Ρακκίοης απά {ασυ]ῖοα, Το Ην οἵ Ίναπανα αοἰνίείος καοῖι αν 
ννας απὀ Ένα ατία οἵ ρεασε. 

ο 1 ἀνεδωλοποιήσαντε. Το πνοτὰ ἵψ αφοᾷ Ίο οἵ ππαοτίαϊ 
Ίππρος, απιά «ἶκονιίγοτο οἳ τοεπία] Ίπππρος, αν η Ῥ]αέ, ον. ΕτΙ4 Α. 
οἱ ποιηταὶ πολλάκις ἀνειδωλοποιοῖντες Βεχε. Ἐπιρ, Ρηγλ. Ηψρ. 

11, 189 τὸ γὰρ τὴν Πλάτωνος ἀνειδωλοποίησιν λέγεν ἐπιδεκτικὴν 

ϱ 4 ἕκτον καὶ ἕβδομον, νο αἶπιν εἶπας ουπαίαία οἵ ἅπαποπα 
πε]νο Ῥτοοπά {ο νο ροᾶᾳ, εἶνο φανεπε]ι οἳ Ένοςο γε]νο Ῥεοίεκε {ο ὃς 
νο κου] οἵ ενα ἀερατίσᾶ. 

ϱ 8 ἐπιτωθάζον. Θδο Ἠαληος. Τὴν. Ίκα. τωθάζων χλενάζων, 
σκώττων, διασύρων. 



λ..». ------ 

ΒΟΟΚ Υ. ΟἨΗΛΡΑΕ, ᾱ-4 188 ς 

9 ὃ καὶ αἰτό, 1.0, νο πο] οἶλμε οἱ άκαρι, (ο ἵο ἀἱκ- 
ι ἁ πον ἵῃ α πποτα] αβροοξ. 
[4 τὰ µηδ’ ἀντιρρήσεως δεόµενα, Ἱ. ο. εἶνο {ουσέ]ι οἶδδα πποπ({οηοά 
ο (0 3) α νο ἀείβεκείοι ο Ἠππιση Ραφφίοπς απά {αου]ίήες, 

Ἰ 184 ο 2 ποιότησιν ὑποκείμενον. Τὴο ἴ8ΓΠΙ ποιότης 866Π18 {ο 
νο Ὄουι Πτοί ἰωίτοάποσά Ὦγ Ῥ]αΐο, Τλεαεί. 184 Α ἴσως οὖν ἡ 

ς ἅμα ἀλλόκοτόν τε φαίνεται ὄνομα καὶ οὗ µανθάνεις ἀθρόον 

τν ὕλην καλοῦσι, 1ε 1 ποὺ 1. Ῥ]αίο, δὲ {9 ΤἼπιρους Ίσσα, 

'ἹἹὑ ώοά δα ὁολλόγμῤθανλά 
ο ῦ 6 μάγων τῶν περὶ ζωροάστρην. 398 ποῖο οἩ 424 4” Ἰνουεεῖς, 
Ὁ ΑΙαΟΡΑ. 1921 απά Όνο απίίεῖο “Ῥασιοοίει  )Υ θρίομοὶ η βελα[- 
το Ηεττοφ)ε Εποφοἰοραεάία. 

Ὁ.86 οτε θρῴκος ἀπὸ Ὀρφέω. Οἵ. Ἰοῦοεκ, ΑβἰαΡΔ. 696 
ΡΙαίατε]νο ααΐοπα Ίναου φοτίυοπέί {αηαίοα Βασολί φοἱοπιπία απίο 
οσσ]ου {ωἷκο ἀοοσπί Ίππο 4 πο οηαυπίαχ α Πε. Οπαο, κ. 
21.1... 

ος «γάουο Ῥ]πέατεῖνας Ἰΐπο οοΏἱρίέ ε4οτα Οτρ]ίοα ρετίπᾶο υέ 
Ῥεγκωπι οἱ Λοργρίίοτωτα βοϊοπιπία ποῦ ἀἱἱ φοᾷ ἀποπιοπίυας, 
4πα]ος Χοποσγαίος ἱπιαρίπαίις οδ, ἱηδεέυία θ.9ο, ἄο.᾿ 
64 Ἡσίοδο, ἨἩοεοῦ, Ορ. 19ο, Ρίου Εγκί ἐἶνο πε οἱ ιο 
οἱ αμα, νο αΏοτ ἀθαίι ὕδουππο μοοᾶᾷ ἄπειπιονς (124): 

πά1γ νο εἰἴνος αμα, ναρρΥ πιοτίαϊς, Ἠοπουτοά 45 κηεῖν αῇίος 
: (ααό-- 1); ΟχάΙγ νο αρο οἵ Όταδα, πε ρεταμίης Ὁγ 

παπα] εἰαυρίας, απά Ἱεανίηρ πο Ώπης (104): ΓοαχΙγ α ἁῑγίφ 
Ίπου οἵ Ίνοτους (169) π]νο ατο οα]]οά ἀεπιίροάς, απά ἀνιοῇ ατα 

ο ἀθαιν ἵπ νο ἰαπάν οἵ νο Ὀ]οικοά (ά 11): απά ΛΟΙΥ Όνο ἴτοα 

ο αμα, οἱ Ἠοιίοάν ον πιο (1]0-1οι). Το Ἰαδί φοπίεηος ἴπ 
ο Εουίως, ἐξ ὧν... ἀποκριθέντων, 9 απ αὐυτογίαίοά ραχαριτακο ο 
ος νο ῥάεαρο ἵω Ῥ]πἱαγοὶν, 
οσο 61ο Δημητρίφ. . 89 υ 6. ἨὨκιησίτίαν ἵδ οπο οί ἐἶνο ροίκοπς 
ο οἳ νο ἀἰαίορας, ἀοκετίνοά Ὦγ Ῥ]πίατοὶ (ο. 1) αν α- "γραμματικός 
ο ασαταίως Ίνοπιο (ο Τάσεις ους οἱ Βεαία.” “Α πιο Γπίοτοκείηα 

ο ππσποσίαὶ οἱ Ἰπα ἵν εἰ] οκίασέ ἵπ νο Ἱπυκασπι αἲ Υοεῖς ο ΗΕ] 
ὕποπκο (αυ]σί {ωφοτίνοά νε εῖν Ενα Ἰοξίοτα, Θεοις τοις τον Ἡγημονικου 

(εἰ) Πραιτωριον Σκριβα Δημητριος,  ἀθά{οαείου (αγία νε ὲν νο 
ορεινοί "Ἰνο]γ ' Ίνοτο ϱἴνεν ο Ἠπα, Ἠσς να ρτουαῦἲγ α οογίδα 

ᾱ θκακκίογίωα, '' ΓσοβΦάσΥ εἰοτ]κ,”' κο Ἠοτασα, απά Ἰννά Όσον οπιρ]ογεὰ 

ωμωμμυμώς ο Ἡ 

σιων : 

στ, Νν 



1665ς ΤΠΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ΟΟΒΡΕΙ, 

ἑα ἐλνο Βπαποο ἀορασίτωσσὲ 1. νο βοναγωιααὶ οὔλου ὲ Ἠδοννοσα, 
νο Ἰνοα δη πατίος {ος Εἶνο ποτ]ογη ρτονίποο, Α κοοοπᾶ ἑαὐ]οί 
Ῥοαςο Ώκανωι κει ῶγθνι Θημφημοτ΄ (0, Ἡ. μμ μως ο 

ορλίοαἱ Έκαφε, Ῥ. 3. Βο]νη). 
4 1 ἐφ ᾧ βούλεται, ' απο][νοε πάλη υεο Γαά[ος. Ίνα Ἰαέΐη Ίνα 

«ᾳαοὰ πππαι ἔρου ταῖδ΄ Ἰναὲ ἓα Ἰν Ἀοὶν ϊρφις ον μα ο 
αἶνον “ ἀσναπί ααἱ  ντουᾶτα,) 

4 4 ἐν µεθορίφ θεῶν. Ῥ]α, γρ. 127 Β τᾶν τὸ Δωμάνιων 
µεταξύ ἐστι θεοῦ τε καὶ θνητοῦ. 

186 ο δραχμήν, Έος ῥάγδην, Όλο ούΠΗΠΠΟΠ Γοβά (η ἵπ Ῥ]ηέατοῖ, 
πἀορίοά Ὦγ Ἠοϊπίοίνον, γίέοπύας βαρροκς “δράγδην Ρίεπα 
ῥπίέσα ππαπν. Βπί δραχµήν νο τοπάἵπᾳ οἳ Όνο Ἰα Μ88, οἵ 
Ἐπκουίως Ίου Ίντο απά αἱ ᾳο6 α 1 ἵς υπάσαυίοάΙγ εἰρδε, απά 
Ίνα ές οτἱρίπαὶ πποαπίης α “λαπά{ωί.) Όμως 
µάτων, απᾶ 418 ἆ 4 δρακί. 

τς πῶν ᾿Ἐμπεδοκλέους, Το τετ αἵ Βαιροδοεῖα αἩν φποὶοᾶ 
νε]ους, 18] ἆ 6, ἔτοπα Ῥ]αε. λε Τε, εἰ Ον. 161 0, 

Ψ 5 υψάνωµα, πονᾶ οΔ/. ἐα αν ἀηρναρώτε 
ἐπείακο,’ ος “ ἄτορ».᾽ 

Ὁ 6 ἐμφάσεις καὶ διαφάσες. Οἵ. Ῥϊαε. Λίο, 364 Ὁ µέθοις καὶ 
λόγοις ἁμνδρὰς ἐμφάσεις τῆς ἀληθείας καὶ διαφάσεις ἔχουσω. "Οὐ- 
βουτα τοτἑαείς Γπά λεία οἱ ατραπποπία. γα, ἵηπ Ἴοο, "Ἑϊεραπα 

οεὲ Ρατοποπιπδία ἵπ ἐμφάσεις εἴ διαφάσεις, είφπα ἴπ φαΐ εἰ ρε 
Ύμαε οεγίίαε αρραγεί. 

Ὁ Ἰ εἴστομά μοι κείσθω. Ἠάι. Π. αγ; α- Τοπ] νο] 
Ῥοσατηο ρτονοτὺία!. 8ο εὐστομεῖν {9 θᾳπἱνα]οπέ (ο εὐφημεῖν, Ασἰκέ, 
Νω». 8411 Ἰωῦοοῖς, ΡΛΥΥΛ. 469. 

Ὁ 8 ἀποφράδας, “ποίκκίου ἀῑο Ῥ]α, Περ. 8οο Ὦ ὑπύταν 
ἡμέραι μὴ καθαραί τινες ἀλλὰ ἀποφράδες ὥσι. 

ο 1 ὠμοφαγίαι καὶ διασπασµοί. Οἵ, όλο, 
ο: Ρἰιπὰ. ΕΥ. 114 

µανίαι τ΄ ἆλαλαί τ’ ὀρωομένων 

ῥψαύχενι σὺν κλόνψ. 
Έος ἀλαλαί τ’ ὀριομένων νο 98. οἳ Εικοδίως Ίατο ἄλλαι ὁρινό- 
µενα.. Ίπ Ῥπέατοὴ, Αίογ, 613 Ἑ ἐριαύχενι οἰαπᾶς ἵπ ρίασο οἵ 
ῥιφαύχενι, ΟΙ, Ἰού Ε. 

4 3 ἀφοσιούμεοι Ὠΐου, Ἠα]. ἵν. Ἰ9 οὐδ' ἀφοσιώσασθαι τῶν 
Φαρμακειῶν ἀμφοτέρων τὰς διαβολάς. 

ἁλαστόρων, Ῥ]αε, λίογ. 19] ΑΛ ἁλάστωρ μὲν κέκληται ὁ ἄληστα 
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Γ0ΟΚ γ. ΟΠΑΡΕ, 4,5 185 ἆ 

| ον» χρώιν μνηρονοδησύμοα διλραωώς γεοπῦ. απποξ. ἵπ 
πατίαπί ἵπ εἶως οτἰᾳίπο ἀοσί Ἠοπαίπος, 4πος Ἰαυδαί Εέψπι. λή. 

Ἡ ποσα ΟΕ, Ῥαε. λίογ. 418 Β, 6ου Β, Οογίοί. α3ι Ἑ, Ματίιω 
490 Ὁ, Οἱαγ. 886 Β. Αἰλνοη. 641 Ο τῆς Ἄικελίας ἁλάστωρ. 

ταύτης ἕκατι κεῖνος Εδρντόν ϐ ἕλοι 
τήν 6) ὑψίπυργον Οἰχαλίαν. 

δαίµοσιν ἐκαθικέτενον. Ἠὰε, υἱ. 68 Αανρόρ ος 

.. Ἁἑ.ἑιι ο ος το ση. 
ο πα οἳ αἲἲ οοππαπ]οβέίοης Ὀδένοση μοάς απά 1ηθἨ, απά Ιπίτο- 

ο ἀπείπα αἲϊ Κῑπάν οἱ ἀῑνίπαίίοα, φαοτίῃος, απᾶ πιαβίο, ΟΙ. Ζε]]ες, 

Ῥνε-βοςν. ΡΜ. ἰ. «89 “ Ἠουν {αχ νο {απιους Ῥ]αϊοπίο οχροβ/{ίομ, 
Άγπρ. 2ο. Ἑ, ἵ9 οἳ Ργέαροτεαη οχἱρίπ, οπηποί Ὁο ἀθίετιίποά. 

ο ἀνθαγόρας. Ὠΐομ. Τε ΥἨ. 33 (Πνθαγόρας) εἶναί τε πάντα τὸν 
το ἀέρα ψνχῶν ἔμπλκων, καὶ ταύτας δαίµονάς τε καὶ ἥρωας ὀνομάζεσθαι. 
ο... ο ας 

ἀῑνίπαίοπα, Ἰαίταίίοπς, απά εχρἰαίοςγ καοτίβου». 89ο 

ας, Γυ]ά. 
} 34 Ἐθνοκράτην. 8ιοὺ, Καὶ, Ρὴψε. 1. 4, 19 [61] θιὸν δὲ εἶναι καὶ 

ο ἑποσεληνίους δαίμονας ἀοράτουε. Ιδίὰ, [66] (Οἱ Στωικοὶ).. . . θεοὺς 
ο δὲ καὶ τὸν κόσμον καὶ τοὺς ἀστέρας καὶ τὴν γῆν' ἀνωτάτω δὲ πάντων 

νοῦν ἐναιθέριον εἶναι θεόν. 
Χρύσικπος, Ῥ]αε. λίο. 7] Α οἱ περ Χρύσιππον οἴονται 

φιλόσοφοι φαῦλα δαιμόνια περιοστεῖν, οἷς οἱ θεοὶ δηµέους χρῶνται 
κολασταῖς ἐπὶ τοὺς ἀνοσίους καὶ ἀδίκονς ἀνθρώπους. 

τοῖς πάλαι θεολόγοι, γί, «είεγει (λεοίοφέ εἰρπίβοκηίας 
Οπρίνους, Ἀέυκαους, εἰππί]σν ιο αά Ἐρίπιοπίάσπι οἱ Ῥ]νογουγάσια 
Ἓκηυς, Βίος αρροίαέ Οτρίνοσπα Ῥ]αατοί]νας Πλ. Ογαος, 436 Ὦ’ (οἱ 

παλαιοὶ θεολόγοι καὶ ποιηταί). Ἀλίογ. 1919 Ὦ οἵ τε 

ΦΣ ραθς Διαβηροὸ αἱ αρ. εΛλά τετνωα ρτορσπού σπα 

"ωως, 



εἶπε Ὀοία. Ώε Οἰφαπείνω Ονἰᾶ, λεία. εδρα, Αροϊιοᾶ, ἴ, 6, Τε 
ΤἩαπίδωα, Ἠοκλοᾶ, Τλκοφ. 639 οοᾳ», ΟνΙά, Ῥω. ΗΙ, Ἴ96, Αροϊισά, 
{.τ. 1. Ἠογαίας η πος (γα). 

ϱ 4 πολλαί τες. Κρόνου τωύς, σι ἵν νο τοπία ἵπ 
Ῥ]αἑατολε, Ίνα Όδου ουτταρ{οά [πίο πολλαί τινες ἵπ Ἐσκουίωα, 

ο 4 φυγαί. 'Ἠθουρίπις φνγαί οπἷα Ἐπκουίαπί ἸΤηοσᾶοτο- 
ΕΠΙἰαπίασο αποἰοτίαίετα εχεπηρ]{ Ἰαυεί, πο (οἱετα ας καἰέοπι οαε 
τοίετε φθόγγοι: πηκρίς ἵπππεν κα κ{αοἰαί Ἠσίκί φόνοι οπεάεε, 
Ἠαρους α- Τεαηίυας ἀἰοετρέις ἐτλάϊνις α΄ Ῥιαλατοιο Ίπᾶαι 
4ο6 Ε΄ (γι). 

ἆ ι πρὺς τοὺς θεούς. μι ων 
«μαγο α αἰπί]ας τε]αξίοπ {ο εἶνε ᾳοᾶς,) 1. ο, τοῖετ πο ἔο μοᾶς ἴναξ ἐο 
4πδπποῦς, Ἰπ Ῥ]ηέατε]ι πρὸς τοὺς πολλούς 9 οοπποεεᾶ γεν γεναε 
Εοσς Ὀοίοτο: “ατα Κερί φοστεί απᾶ οτί οἵ εἰα]η οἳ νο ππκηγ. 

4 5 Λἰθέρων µέν. Τ]νο βα1ηο ράβεαρο { αποῖρᾶ Ὁγ Ἡἱρροί, Νε. 
Παεν. ΥΗ. α], απιᾶ 9 αἰλαδεὰ {ο 4ὔονο 18ς 4. Τε εεκιοᾶ ὮΥ 
λίαἰ]αςὴ, Ε;, ΡΜ. Ον, Ἱ. 4, 5 ρατί οἳ Ένα Ῥπουσαίατα οἳ νο 
Ῥουπι οἵ Ἐπιρεάοείαι Περὶ Φύσεως. 

198 Ὁ ι Ἐκάνο Ῥ]αε, Γεί. Ορας αι Ἡ. ΟἸοσπινεοξαα, Ένα 

αροα κος {η νο ἀἰπ]οριο, 9 ἀοφοτίοίης α΄ Ὀατατίαη νο αρροατοά 
απποΏᾳ Ίηοη οπου ο) ἵπ σνετγ γοατ ἵπ (νο πεἰρ]υουτ]ουά οἵ εἶνο 
Εεά 8εα, απά αρεπί Όνο του οἵ ήν πιο πει Ένα παπδετίηα 
πγπαρ]ις απᾶ ἄπειπομα. “Ἠο ννας νο Ἱναπάκοπισκέ τηπη {ο Ἰουῖς 
ου Όναί Ἰ ονετ κανε, απᾶά Ὑγας αἰνίαγα {που [γοιι εγοτγ Κῑπά οἵ 

ἀκοπκο, πα παληἰκετίης {ο Ἠπικε]{ οπἱγ οπος α πποπυ(]ν ενα ἐχωῖε οἱ 
α οργίαίη πιο ἰεἶπαὶ απά εν Ἰνετῦ,... Ἡ ο να αἲ αἲἲ ἄππον (1 οἳ 
Ιεατηίηᾳ, πιὰ οἩἨ οΏ6 4Υ {πι οποὶι γθας Ἐοσπης ἱπερίτον ἐο ρεορίοςγ.” 

Ὁ 3 Δελφῶν. ἴΤὴο ἀἰα]οραο ἓν φαρροφοά {ο Το Ἰνε]ά αἲ Ὠορή. 
Ὁ 5 Πέθωνα. Τὴε λΒΒ, οἱ Εαφουίης Ἠα νο τὴν Πνθίαν, Όαε Πύθωνα 

Ένα τοπ (πς ἵπ Ῥ]πίατοὶι ἵν τοφαῖτοά Ὦ} νο {οἰ]ονιίπα ουπέεκε, 
πἨἰο πείατ» {ο Αροϊίο αν “νε αἱαγοτ, 

ἐννέα ἐτῶν. Ἐνοτγ πἰπε]ν γεατ Ώνο Ώε]ρ]ήα πα κοπέ α ρτουυκαίον 

το Τεππρε, τερτερεπ πα εἶνο Ἰαέέ]ο οἳ Αροϊιο πει νο Ῥγέλνου, απά 
19 ἵνα η κ νπνοπί {ο Τεπηρο α [ες νε Ὀαλα, Ῥ]αι, Λίο, 191 Ε. 

τὰ Τέμπη. Ονίᾶ, Μείαπ, Ἱ. 568 
“ Εί ποια Ἠπεπιοπίπα, Ῥτπεταρία αποὰ ππάίᾳαο οἰπιδίε 
Βήνα; τουαπε Τεπρο, Ρε 4ππο Ῥοποις αὖ ἴπιο 

Επανας Ῥ]πάο αραπιοκῖς γοϊνίέας απά(ς.) 
ο, ΒΗεἱ1εγ, Πψπιπ οί Ρα, Βίαηκα Π, 
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ΒΟΟΚ γ. ΟΠΑΡ.5 1888 

ο ου ρμν ἀν αψώη Οᾳ νο τατίους Ἱουρί]ν 
1 {ο Ενα 'Οτεκέ δα” 9ο6 849 ο, απά Ὠἱοά. Βίο, Η. 7 “Τε 
ο φκν/γμα σφακάμονώγοναν ήδη 

α ή πἰποίδου γεατα, νο Εἶππο πι νε]]ο]ν νο τοίυτης οἳ νο έατα {ο 
τος πφδοφρδηρνο λα απά Όναί {ος Ο τοββος ἴἶνο 
Ρεεϊοὰ οἱ πἰπείδον γεατη ἴ9 οαἱ]οῦ Ὁγ νο Οτοοίκ Ἀοίοπ)ς γοατ.) 

ο Ἡ 8 Φοῖβον ὡς ἀληθῶς, αίτιο Ῥ]ουύης. Της ορἰ(λνοί οτἱρίπα)Ιγ 
Ὁ τοίατη {ο (λα γαάίσποι ο ψοωδ, νο να αἱ νναγα α οἰοί 
υαΕχναίο οἱ Αροϊιο” (1. απά Βο. Γεε.). Βνέ αδογνατάς, ας 
Ελα Ῥακκαρο, {έ πάἰοκίοά Εἶνο ρατγ απιά Ἰνοἱίποκα οἱ ἀαίέγ, {ο 

ο ]ηεὶν Αροΐιο γνας τεροτοά αΏετ Ἰὴ ρυπἱκππεηί απά τερεπίαποε 

{ος αἰαγίης νο Ογε]ορος (Αροϊιοᾶ. ΠΗ, το, 4). ΑΡοϊϊο Ὀτουρ] 
το Ἱναε]ς {ο Ὠοῖρί α- Ὀταπεὶ οἱ Ἰαυτοί ρ]αεκοά ἵπ Τοπιρο, απά ἐλίφ 
Ὅτο πας οοωπποπηοταἰοὰ ἵπ νο {εαίναὶ πηεποποά Ἀὔονο, Καὶ τῷ 

το Κατακοµέζοντι παιδὶ τὴν Τεμπικὴν δάφνην εἰς Δελφοὺς παρομαρτεῖ 
αὐλητής, Ῥ]αε. Τε Λίωκίσα, 1116 ΑΛ. 

ο 8 Ἰ Ἀολύμου, Ο. Ηάι. 1. 174“ λγας γαρ ἐ]νο απεἰεπέ Ώαπηθ 

ο οἳ Ενο εοαπίτγ πουν ἱπ]αὈίέοά Ὁ Εἶνο Ἰμγοίαπο: ἶνο Ἀ[]γαο οί {ἶνο 
. π Ῥτοκεπί ὅαγ πετο, ἵπ νοθο εἶπποα, οπ]]οᾷ Βοϊγτοί. Οπ νο ο]γη]ο 

. οἰναγασίετ οἵ εο Βο]γπαί, απά Εἰλοῖτ «αρροφοὰ οοπηοχίοα ΝΕ] ἐἶλο 
2.. Ἐπα, ΕΥ. Ευ. «1 Ἐ, απά Ἠαν]ίπκου, Ηάε, ἱ, 6ρ8. 

Το Βοϊγπαί απο πποπέοποά Ὁγ Ἠοππος, 4. γἱ. 184, 85 οοπᾳπετοά Ὁγ 
Ἠεατορίνου. ΤΊνΕΥ ατο Ῥ]αοσά Ὁγ Βίταὺο Ὀοένοεη Ἰ,γεία απά 
Ῥ]ωδία, απ ο Εἶνο Ἰνοἰρ]νία οἱ Τα στις (Ρρ. 61ο, 611, 66]). 
ο ᾱ τι Άρντον, καὶ Τόσιβω. Τὴο Ώπτηος ἵπ Ῥ]αέατοὶ ατο Ατεκίας, 
ΈΏτγυς, απ Τγουκοῦας. 

ἆ / Σκιροὺς θεούς Ἐος σκληρούς νο ποκάΐης ἴπ Ῥαατοῖν, 
Ευκοίας Ίναν οκ εαἰοά σκιρούς, Ψλ]οὶν ρτοῦαυ]γ Ίνα νο βαπηο- 

ο πποαπίης "νασά. 
4 8 εἶτο ὁ ἐένε, Το κροαίκετ ἵνα ΟἸοοπιῦτοξας, νε]νο Ἰνιά 

του ποατησά {τοπι Ίσα Ἱναπάοτίηα ἵπ Ἐργρί απά Ὀογοπά εἶνο 
Εοά 8εα (Ρ]αε, λίον. «1ο Λ). 

1806 ο 1 Ἑρμαίῖο. ΟΕ Ῥίαέ, Ώε Πε, εἰ Οεέν, 165 Ἐ ἐμφαίνα δὲ 
τοῦτο καὶ ὁ Ἑρμαῖος ἐν τῇ πρώτῃ περὶ τῶν Αἰγνπτίων, Τά, 468 Β 

τὸ ὅ' ἕτερον ὄνομα τοῦ θεοῦ (Ὀσέριδος) τὸν Όμφιν εὐεργέτην ὁ Ἑρμαῖός 
φησιν δηλοῦν ἑρμηνενόμενον, “ΑΠΟ κετἰρίοτοπι Ώου πποππογαέαπα 
περρετίπας (γαι). Το οἴἶνας {σας Ώαος Ἱνοτο αἲἲ Έοσπο Ὦγ 
ααὔλνουν οί τερυΐο, 

Ὁ τι τῶν ἀγαθῶν, ὧν φησι, δαιμόνων. ῬοτρῖγτΥ ν αἰοπιοπία οο- 
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16ο ΤΗΕ ΡΠΕΡΑΚΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ οοβΡει, 

Όμως ονῦ 4μωω Ἰων νι ο 
Βου 1Υ, 

ϱ 4 µαρτήρετα, Οἵ, 149 ἆ 4. 
ϐ] 1θοα 2 ὁ ἐν Βραγχίδαις 896 ποῖο ος 6 ἃ  Διδυμέα. 

4 8 τὰ ἀρρητότατα τῶν ἀρρήτων, ΟΕ. τ99 4. | 
7] 191 Ὁ 1 ποτὲ δία µάταιον. Τὴο απἰπ(οΗρίυ]ο απά απππο]ον] 
τεκδίηᾳ οἵ Α ποτ ἀδείμαντον ἵ9 ψε]] τερὶαορᾶ Ὦγ δία µάταιον ἵπ 
10, απὰ ΈΊνετο ἶ9 πο Ὠουὰ οἵ οὐμ]θοίατος πε] 45 θέσπισµα µάταιον 
(1οὐοσ]ς, Αφίαορλ, 335) οἵ ἄεδε µάταιον (Ύοψα, Ἱπασᾳ., προ), 
Ἠοιπετ οοπκίαηἲγ ἴδος ὅτα ἵπ πο Ῥ]γαβος 45 δία θεάων, δία 
γυναικῶν (06, ἵν. 3ος). Ο. ΟηρΝ. Ηψκιν. ηΗῖ, 1 δία σελήνη. | 

ϱ 6 Καὶ µήποτε κ.τ.λ. Τη ορίπίου οἩ Εἶνε Ὠπέητο οἵ νο κου] 
ἵ οοπιπιοπ]γ τησ αν ἵ Τξ νοτο α τεβεχίου οἱ Επκουίας, Βπε 
ἨοἱΗ ακοτ]ῖνοα {έ Ἱποτο οοστοσ]γ {ο Ῥογρίνγτγ, 9ο Ενα --- 
ὑερίης αραΐη νι τε Ενα γγοτὰς Ταῦτα οὐκ ἐμά. 

τρίµορφος τριµερής τε. Ἠθοκίο πως πκορφο, Βλ, 
Ἰαπα, Ὠίαπα, ἀθοστίνοα Ὦγ Ἰνετκε]{ 116 ο Ἰ 88 τριστοίχον φύσεως 
συνθήµατα τρισσὰ φέρουσα. Αρρατεπί]γ {ἱ οοσατε {ο ΡοσρΗγτ Όναε 
Ες οἰνατασίός οἵ Ἡσοσία, ας “υπίεπᾳ Όνο Ειγοε[ο]ά εἰσπποπία οἳ 

παέυτο (175 Ὁ 9), απ αΌ]ο {ο αἶνο 4 κου] {ο Όνο ποτ] (ψνχῶσαι) 
η Υ ἵνα Εἶνο βοατου οἵ Εἶνο ντου ρεϊποίρίος ἵπ νο κου] ἀεβπσοα ὮὉγ 
Ῥ]αϊο ἵπ νο ἔαπησις Ῥαλκαρο οἱ νο Περαδίο 436 ΛΑ, αἱ τὸ ἐπιθν- 
µητικόν, τὸ θυµοειδές, απιά τὸ νοητικόν 6 λογιστικόν. 

ἆ 3 πρὸς τὰ ἐρωτικὰ καλεῖτα. Ῥϊαε, Τε Πε, εἰ Οείγ, 11 ἆ καὶ 
πρὸς τὰ ἐρωτικὰ τὴν σελήνην ἐπικαλοῦνται, ἀολι, Ἰγάσς, Τε λενε, 
Η1, Β. 4 καὶ γὰρ ὑγρὰ τὴν φύσιν ἡ σελήνη, ὅθεν καὶ αἳ περὶ ἐρώτων 

πηεηπί]οπ τὸ νοητικόν 85 πο Ὀείηρ οοποεγηθᾶ πρὸς τὰ ἐρωτικά. 
ἆ 5 Πάνν δέ µε θράττα. Λαρ. 1 Οἷσ. κ. απ λταξας απίσι 

αποά που κοἶαπα 4 αἰΗοϊαπίατ νἱοβαῖα, κοᾶ εἴίαπα ουπιρε[απέας 
αἴφυο οοραπίας {αοστο αποὰ Ἱνοπαίπος οσα 

Εοτ {αγί]νες ποῖςε οἨ Ελ] Ῥαδεαρο 966 {1ο Ίοπρετ αποϊαοῦ 
πο] 4, 

193 ο 6 τί καὶ τίν ζαὐτοί). Ἀεϊ]νες τίνα αὐτῷ ΛΗ, πος τί καὶ 

τύνι αὐτῶν ΒΙΟ, 9 (που ἔτοπα εακρἱείοι, “αὐτοὶ κοτὶραίε οἱ, ασεπι 

εοσπ ία» ον Ἠπάοτί, α Ἰεοίοπο οοὐίσστα ρτουα] τουράεπ ᾿ (Ηεἰκεί), 
Τΐνο ἀἰΠετεπου Ἠοένθεη αὐτῶι απιᾶ αὐτοὶ 8δεππς {ο ππο πε ρε, 
απά νο ρεηκο {9 οετίαἰπ]γ ἱπιρτονεά Ὁγ νο οπιρ]ιαἶς αὐτοὶ δεδη- 
λώκασιν, οἱ απὰ Ὠϊπάοτί οαὲ (νο Ἰεπο Ὁγ οπή ἷαρ ουν τίνα 
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Ὅ ο ---υ- υ-οιο ο κα η 

Ῥουκ Υ. 0ΗΑΡΕ. ς-8 104ᾳ 

μπά τί καὶ τώε, απά ἵω πηΥ ἐταπο]δίίου Ι Ἰανο ἆοπο ἐλο βαππο. 
΄Ἠοϊκοί οπές τί καί απά οχκρίαης τίνι αὐτῶν Ένας: ' Εξ ππποτα 
μμ. κ 

ην Ξ ἲ ἱ ἓ ] 

ο θέλγῃ ἀρστραίῃ κείµενον ἐν θαλάμῃ. 
8] 109894 ι ὁ Ῥόδιος Πνθαγόρας. 'Βοτρίος ἱρποίυς. Ὑϊάείως 

περὶ θεῶν κεραία, Άεποπα Ο.ε. Τηεορλιταδί, Ρ. 6, Βοΐκκοι : 
Ὁ γοῦν Πνθαγόρας, οὐχ ὁ Σάμιος ἀλλ᾽ ὁ Ρόδιος, µέλλων ψνχομαντείαν 

:. παραδιδύναι, τίνες οἱ καλούμενοι τὸ πρῶτον ἐπιζητεῖ πύτερον θεοὶ ἢ 
δαίμονες ’ (οἱ). 

Ὁ 4 «ὑμαρέστερον. Οἵ. 4 Ὁ 4 εὐμαρῶς, ποίο, 
- 64 καθανάγκην. (ς, Ερρ. σά Αίοωπε, κ. 13 Ἐμο απίοπι 
Ἱ που ατα Ὑγοητείαν Ἱναίως ππδο 4 πμ πειθανάγκην. Αἱ γὰρ τῶν 
4. τυράννων δεήσεις, πη μέ Πλάτων, οἵσό' ὅτι µεμεγμέναι ἀνάγκαις. Τῆνο 
κ Ῥακκαρο οἱ Ῥ]αΐο ο ΕΡρ. τ. 419 Ὦ τὰς δὲ τῶν τυράννων δεήσειε 
. ἴσμεν, ὅτι µεμεγμέναι ἀνάγκαις εἰσίν. Τ]9 κατηο ἱπίστρτοίκίίου οἵ 

Όλο ποτά {ο Κίτον Ὁγ Θαἱάκα απά αἀορίοά ὉΥ Οω4ὐὐοα ἵη Ῥοἱγὺ. 
αχ, 46. 8 ἡ μετὰ βίας πεθώ, νε νεο Βο]νπεἰρ]άνκος Ῥτορονος (]νο 
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1089ς ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄΟΒΡΕΙ, 

ἐν τοῖς ἔμπροσθεν. Τ]νο τείαγσπος 8θεης {ο ἴο {ο Ενα τογκος 
αποισᾶ αἲ τοι Ὁ, 4 Ὀνείης ἔτοπα λνο βα1ηο Ῥουπα, 

ϱ { ἀπάριον. Οἵ, Πο, 04, κ. τοῦ 
νῆσον, τὴν πέρι πόντος ἀπείριτος ἐστεφάνωτα. 

ϱ 6 τεῇς ὑποθημοσύνῃσι, Ηετα!1γ, αἱ (δψ εωφφεκίοπα. Οἵ, Πσπι, 
Π, αν. {τα 

ἆ ᾳ πολυφράβµονο. ΑΡ. Ελ. Απ . 1θΙι πολυφράδµων 
ην 

4 Ἰ Τίαπτε... χατίζων. Το πουυκαἑἶνο αξίας χατίζων ἵ απκαα] 
Ὀπέ 96ο 195 ο 4 Τίπτε ἐπιδενόμενο. "Όεις αὓ Ἡοπιοτίο τίκτε δέ 
σε χρώ; (Π.κ. δρ; Οα. Ἱ. 415) Ρτοίοσίας οαἳ’ (Υοἳμ). 

ἆ 8 θεοδάµοις... ἀνάγκαις. Ἰωπείαπ, Γλαγα. υΙ. 499 
εαίας οοπηετεῖα ραοἱ 

Οιμέτίσίος Ίνα ναστο ἆθος ΆῬαπετὸ Ώδοσκθο οαί 
Απ ανα)” 

Οαμἁἵαα, ᾗπ Καβν. ἵ. 1] 

εΝονί Ύπο Τηδμκα]α οππία 

Επρίαί Ἱαπατο σας, απἷά αἱρηα καραςῖς 

Λοργρί να]οασέ, Ύὖς ρεῃο Οµα]άπεα νοκ] 

Ἱπιρετοί ατίο ἀεία” 
Τήνο απά ΤΙΑΗΥ αἰπι]ίας Ῥαδκαρος απο οποίοὰ Ὦγ Βοραῖος ἵη 
3. ΤΕΓΥ Ἰοατηοά ποῖς, 

ἆ το (ἀπορρήτοις). Ἐοτ Ες νε θπιὰ ἀπειρίτοις ἵπ ΑΗΟ, ρτοῦαϱἲγ 
εαρφονίοά Ὦγ νο οὀο«στοποῦ οἵ νο βΑ1ης ποτά ἵπ ο 4. μοι 
βυρᾳοκία ἀπορρήτοις πηλήοι ἴ9 πἀορίοά Ὁγ Ὠϊπάοςί απά Ὦγ Ἰουοεῖς, 
Αφίαορλ. Ἴ3ο, Ὑε]ο γαίοτη {ο Ἰαποδ]. Ώε Ἀίψη. τ]. 6 ὁ θεουργὸς διὰ 

ἴνγέω. Το ἵνγέ ος “ντγηθεῖς, νηήτ]οά τουπά ον 4 πιαρίο 
πι]χοοὶ, γγας υδοά 45 α Ίουο-οἶνατπι {ος ϱοᾶφ απά πποα. Ο, Ριοὰ,. 
ΡΥΙΝ. ἵν. 481 

ἐν ἀλύτῳ ζεύξαισα κύκλφ 
µαινάδ ὄρνιν Κνπρογένεια φέρεν 

πρῶτον ὦ 

Τη Τμοουςγ. 1. 1 νο ἐποφασοηί τοίγαίη ἵ9 
"Ἰνγέ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὺν ἄνδρα, 

194 ο 2 ἀήταις, Ῥ]α. Ογαι. φ1ο Ὦ οἱ ποιηταὶ τὰ πνεύματα ἀήτας 
καλοῦσι (1.. απά 89.). 

.το 



Ῥουκ ν. ΟΠΛΑ, 8 1944 

«γα]ρο Ίου γοτναπα ἀῑοῖεας ἆο απίπαταπα ἵη 
ὐο αλλο ῥ οθνφηθν ἄρως θύρα ον 
Αίωνά. Ογεαι. νἱ. 45. 697 Α τὰς ψυχὰς εἰσκρύεσθαι σώµασι: Ῥ]1ο, 

1 λωπά. στρ Β; Ῥοερὴὰ. δι. ἱ. αφ" απᾶο ἑταπαίοτίας πά ἆπο- 
Ἱποπυτα οἳ ἵπ εἰδέπας οξ ἵπ Ἰνοπιίηος ἱπαἰπακίίοποτα πιαρίσατα, αἱ ἵπ 
΄Ἠοραίας Οταευ]ο Ἐπκεῦ. ν. 8,’ Τουοεῖς, 4 φἰαορλ. (ΥοἱΠ). 

Ὁ 3 Έος ἐπιμύσαντες ἴἶνο πησίτο τοφαίτες ἐπημύσαντες, ' Ὀοπίπα 
ο" Ο Ποπ, Π. Π. 8 

ἐπί τ) ἡμύει ἀσταχύεσσιν. 

τῷ κε τάχ' ἡμύσαε πόλις Ἡριάμοιο ἄνακτος. 
-- Ὁ 3 Δηώζον. Βοπ]ἱροτς επιοπάκέίου ἵπ Ρρίασο οἳ δήίοι ΛἩ Ίνοτο 

ο απά δῳ τς ἆ Ἱ. . Ῥπείίες, Θν. ΜψίΔ. Ἴ47, ποίο 6“ Δηώ ἰκε 
ος Ἡγροκουϊείου τοῦ Δημήτηρ (Ποπ, γην. ἐπ ΟεΥ. 494 Δηοῖ ἄνασσα).’ 
ο Ον, Μοίασι. ΥΗ, 69 “ Ώεοῖα ᾳπετους. 

Ὁ { ὑποφήτορε. ΑΡ. ΕΕ. Απ. Ἱ. 13 
Μοῦσαι δ ὑποφήτορες εἷεν ἀοιδῆς. 

ο 9 1 ἑαυτῶν ἀερεπάς οἩ ἐπανάγκους (ΑΗ), χρησμούς Ῥείηᾳ απάετ- 
ο Σιουά αἴἴατ ἐκδιδόασιν, απᾶ χρησμός νεῖθι ἐκδοθείς Ὀείον. Ο. 
-Οποπίο! απά Ἠππε, Εαφοωπι Τοισπε, Ῥαρ. χο, 14, χο, 1, Ἡ νεο 
Ὁ. ἑπάναγκον βοεπης {ο Ός ηφοά πἀνοτυα]!γ, 45 ἐπάναγκες ἵπ Οχ/ΓΛ. Ραρ. 
ο, τό, οκκκ 1, 7. (. 1. Εἰπαίο, λα. [ο εγγογε ῥγο/απογωπε, 

ο πο]. (οοἳ. τοι /) (Φαοξίπς {τοπ ῬΟΓΡΊΙΥΣΥ περὶ τῆς ἐκ λογίων Φιλοσο- 
φίας): ο υἍ-υουοὍὨ--οωιυιν 
[ρουίέας] ἀῑχίε: 

Δεγαρίε οοσσέωα, εί ἡπίγα ουγρωε λοπιὑπίε οπών γεεροπά/ή:: 
κε. Βεταρία ἔσας αἳ Ἰνοπίπο νοσαέατ οἱ νοπῖε, οἱ οππα γεποτίε 
ματι ἵπκκυς πεἰπάίέας, εἰ Ἰοᾳσεπά{ πουυκεέπα, ποἰοπί {οκίέκη, 
ἱπρεταίαγ.” 

ἆ 8 δοχῆοε. Οἵ. τ46 ο 6 δοχέων. 
4 9 λεπταλέων ὑμένων. ΟΙ. Τηουρίσακε, Ἑν. ἆς Δεπείδως, 1] 

λέγα τοῦς ὑμένις τῶν ὀμμάτων λεπτοὺς εἶναι: Ατίκοι, ΠΗία, 
Απηιοϊ, Ε. 13 Μέγιστοι δὲ τῶν ὑμένων οἰσὶν οἵ τε περὶ τὺν 
ἐγκέφαλον δύο, κιτ.λ. 
μαλακὸν δ' ἐνέκλησε χιτῶνα, Τ]νο ουηἑοχὲ Αοσ1πα {ο ροΐπέ {ο 

νο οκ οἵ νο ἱπνιατά οἵπαπα, αἱ ἵπ Ατίκος Τε Ραγίδωε 

Απιαί, ἵν. 6. ΕΙ ἐν χιτῶνι ὑμενώδει, 

νά, 473 

αγι 



10δα ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΕΛΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ΟΟ0ΒΡΕΙ, 

196 ο 5 αἱλοῦ. Ἠοιι. Π, αν, ο Να 
ἐγκέφαλος δὲ παρ αὐλὸν ἀνέδραμεν ἐξ ὡταλῆς. 

Βε]νοὶ. αὐλὸς γὰρ καλεῖται πᾶν τὸ στενὺν καὶ ἐπίμήκεν κατὰ μεταφορὰν 
τοῦ ὀργάνον, Ἠετο {ὲ πποβης (λε {λγοαί, 
Θ) ο: βροτός Ἶπ Ελί απά νο ποχκέ νοτνο νο 4ροα κας ἵς Ένα 
ἄθπασα, νλνο Ῥίοθᾶς ἐλαῦ {ο πωκίαὶ δυχον Ῥονὰ 1) 
νδας (νο αἰταία πο Ἰομμεγ. 

ο 6 ἔρτε 'Οσπιο Ἠήνος,) ας ἵπ Ἐατ. Απάν, ]1ἡ 

ἔρπε δεῖρ᾽ ὑπ᾿ ἀγκάλας, βρέφος. 
οἱ Οήηλε Οναί ἐπιέρχεο 5 ουτταρε. νόμο 
βροακος, απά τόνδε ἴἶνο δοχεύς, Εἶνο Ἰπο πνου]ά Ίνανο Όδει Ἰνοείος 
ἐσαηθ]αεἆ ἵ 

«Ἠνας οὐππο φαἱοκ]γ, απά Ος πιοτίαὶ κανα” 
ἆ 1 περίφρων. ᾖἸογα]!γ, 'Όραρα, οππηίηα παπα, τοι αροῖ]ς.” 
ἆ 1 (θάμνων). Ἰής {9 {ρα ουπ]οσίπτο {ος τάµνων,  Ίανο 

τοπάετοὰ θάμνων, Ὑνλ]οἷν 9  ρεπογα] ἔοτπι {ος αἨτα νε, Ὦγ « ν]ονν ” 

κ πρὸς δεσμοὺε γὰρ καὶ πλέγματα ἡ λύγος ἐπιτήδοιον” (Αἰλνα. 
αν, 11 

ἆ 4 (Ναλαίην). ία. νηλείην Α, “εταεῖ,) {ος νελοῖι νο Ῥτορες 
{οτπι νου]ά ὃς νηλεῆ. ἈΝειλέην Ἡ, ἔτοτα νεο Ὑέρετ οοπ]οσεατεά 
Ναλαίην, απά ].ουοεῖς, Αφίαορλ. {. τοῦ Νελφην, ου {οσπια Ὀείπᾳ 
ἵπ ο. Εργρί ννας {ππποις {ος ἴές βπο που, Ἠάι. Π. 86. 95. 

ἆ 6 Ὑψίπρωρον. Ὑοί  ρεῖσπι πε αἲ οποἶατα ἐο]ία Ἐπι 
ἡξ γαρ (νο τηα η Ὀοῦγ ναί ννας οοσυρίοά Ὁγ νο ἄπεπασα, 

196 ο 2 Μούσαις (µέτα) λύετε. Το γατίους τοκδίπρε οἳ Ένα 
Μ88. ατο οοτταρέ: µεγαλοίοτε ΛΗ, µέγα λύετε Β10 Θαἱαί,, µίγα Υψ. 
λατ. Ηεἰπ]οῖνεη, µέγα κλείετε Ὠϊπά, ἨΜούσαις µέτα 86οἵης {ο ὃς απ 
ουτίους επεπάσ ο. 

α 4 (θείαις). ος εππεπάαἶοη {ος θειαὶ ΛΗ, θεαὶ Β10, 
8 6 γραµµάφ. ἈλΜαρίο εἶτείεν ος οἴῖνετ Άρατος, νε ή νε λοῖι ενα 

ἀπεπποηῦς Ίγετε εοπΏπεά. Οἱ, 6οσί]νε, Ρα (Μερ]ηκιορ]νεῖες {ο ενα 

Πο) 
εΖΙοὶι ἀείπου Ἐτγεία, κρείοῖι ἀεΐπο Βρεῦείνο) 

«Όταν 09 οἰτεία, εροα]ς ΕΥ αρεῖ]ς. 
ϱ 4 περιέργον. Λερ χἰκ. 19 τῶν τὰ περίεργα πραξάντων, “ ουτίους 
αγία, ' παφίσαί,' ατα. Χ.Υ. 

ο 6 τούτων (ΑΗ), “Εις ἑοφίππουγ οἳ Ονοίσν ”; ων 
μάπα, οἵ, 13 α, 9 Ὀοίίας, 

ἆ Ἰ µαγγανείας. Ῥϊαε, εφ. φοῦ Ὁ, 933 Α. 

17. 



του ε, Ἰαωτιδί. Ώε Ἀίγεε. ἵν. πρὸς δὴ τοῦτο ἔχω περὶ τοῦ δικαιο- 
᾽διαμφισβητῆσαι. Ἡο ᾗοο οἩ {ο αγ ναί νε πού, Ὑν γεν 

το Ὀγμιρώσρφας ο κνό μμονφφ-ν ὂς ος πιῤλασι 
ενα ρτοκεπὲ οτίπιο Ὀωέ αὲ Ἠΐ πνμοῖο ρα» Ηζο, απιά αξ Εἶνο νν]νο]ο 

πιστα] οτὰςτ οἱ εἶνο ννοτ]ά, απὰ 9ο )ιάμο ἀἰΠετοπε]γ [τοι πιαηἶπιά. 
ο ᾱ 6 ἀπὸ ἐμφύχων μὲν ἀποχῆς « . « εἶναι “{ο Ὦθ οί Εἶνο οσο οἱ 
: ᾽αἰκέαίποτι χο απἰτια) {οοά Ὀωωομὴ, ο88, 18 νὰ νῶν 09 

Ὁ τῆς σκηνῆς. Φεἱ{, 6, Ον. 6ο. 1. 
ος. ἆ 8 νεκροῦ μὲν ἀθιγῇ. Βομαίες τοπιακα, “Ν Ι αἰας εθὲ α.ατα 

| [πονα αχ] ΝΕίο τετεαυπα Εατίρίάΐς ἵπ {ρ. ἐπ Ταµγ. 78ο 

-. 198 ο τ ἑκόπτην. Οἵ. 4ο ὃν, ός Ὁ; Ἰωπυδ]. γἰ. 1, 
ἆ ο 8 6 ἁπαλὰς προσφέροντα. ΑΠ οχαπηρἰο οἱ ααο]ν ἐωχοαίς ἵ9 ἶνει 

ο γ Ὑοάσιπαπη, 274, αἹνου]ά νο ροᾶφ τείαφο {ο οοπης, ' Τηδῃ ε)να]] 
γα. ὃς ἀοκίτογεᾶ, Υο πίπο μοάς; (νο Ίνεανεν αἰνα]] πο Ίοηρος οχ]»ί, 
ιο σωά αὔοτο Εἶνο γοατ αἰνα]] 6496 {ο ο παρο-α 

"αἰνα]ἳ πο Ίπουο ἴνο πησάο {ο Εἶνο ϱοᾶς, ἴἶνο Ἰοτάς οἱ Ηειιοροίΐφ.. 
ο. ους 

Νικία οἱ ἱπυπδάκέίομ.) 
6 6 τὰ κρυπτὰ τῆς Ἴσιδος. Οἵ, 41 ο 6, 64 Ὁ 4; Πάι. Π, ότ; 

Ῥαμεκη. 88ο; ΑΕ]νεπαρ. Ίεφαι. 18. 
5 Ἰ τὺ ἐν ̓ Αβίδῳ ἀπόρρητον. Το βα1πς ΡΊγακο οοσυσς ἐπῖου ἵπ 

Ένα αΏανγες οἵ Ἱαπα]τεῖνας (0. λίψαι, γἱ. ϱ, Ἰ) απά Ίνας Ὄδυν πηῖς- 
ππάετκίουά ὮὉγ οὔξεοσα, Ἠ]νο οἰναπροά ᾽Αβύδφ ἰπίο ἀβύσσῳ (Οᾳα]ο), 
ος ἀδύτῳ (Ταγ]ος). Ῥτοί, Ελπάοτε Ῥεϊτίο, Ν]νο Ἰναν Όσεη οχοαγαἶπᾳ 
Ένα ταίπα οἵ Αυγάσε, αγ ἵπ α ρεϊναϊο σοι οἵ λίαΥ 29, 1995, 

ΕΤ Ίνα πο ἀσαυὲ Εἶναξ Εἶνο Οκἱσία ανσίπιο γα 5 οἷά αν ἶνο Κἰπράοτα, 
1.6, οίγο. ϱοου η. ο. 

Το Ίνειά οἵ Οκἰσία να Ὀνωτίοά αἱ Αυγάος (Έσπιαπα, 319), 
πει να νογοίοτο οοπκἰἀοτοά νο αροείαὶ ατανο οἵ Εα ϱοᾶ, 

ο απά “εἶνο εοστοί ἵπ Αγάος’ γα οοπηοείοά γεν Οµσίς, αὖ ἵν 

. οτίάσηέ (χοπι ἐἶνο Ἱπηκυαρο οἱ Τα υλλοίνας (νἰ, 11 "Το ρατία οί 
νο απίνεσεο τοιαίη ἴπ οτάσς, Όδεκωκο νο Ὀοποβοσπέ ρονετ οί 

"1. 

νο σω 



10866 ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄαΟΒΡΕΙ, 

Οεἰσία τοπηαίης ρατο απά υπάεβ]οά.... ΛΙ Οήπρε ουπίπας ἵππον- 
αὐ]ο απ ρεγρονα], Ὀδοακο ένο οοαγκο οἵ ἐἶνο κα ἴ Ώονος πἰορροά. 
Απά αἲἱ Οήηρς τεπικίη Ρροτίοσί απά επέίτα, Ὀδοκακο Εἶνα κοστοία ἵ9 
Αυγάος (τὰ ἐν ̓ Αβίδῳ ἀπόρρητα) ατε Ώδγες τεγοα]οά Ο Μαρ. 
1. τού; Βσαῦ, 814. 

Ὁ 1 βᾶριω. Τ]νο Ώατηο {οτ απ Ἐργρύας Όοωυ. Ο, Πάει Η. ο6, 

Αοκολ. δωρρί. δ74 . 
Αἰγυπτίαν γὰρ βάριν οὐχ ὑπερθορε. 

Ῥιωε. Τε Ἱε. εἰ Οείν. 169 Ὁ. «Τῆο κας απά Ίπουν νε αγπιυο]κα 
4 Ὠκίηᾳ πο οἰνατίοίς Ὀπὲ νους Ἰπ νο ρτοκεπέ Ῥακκαρο βᾶριν 
πείετ {ο εἶνο φοἷας Ὀνασ]ς ἵπ γν]ήον να ἀθαὰ ννοτο οοπνογοᾶ {ἔο νο 
Ρίπου οἱ Ὀασίαὶ, απιά ἔτι νε]λοἷν (1 Ενα πο απΩ τα ἵνετε ρτον{ουκ]γ ακοα 
ἓ0 Εἶνο ἑσταὺ οἵ Οµἱτίς δὲ ΑὈγάον) εἶνο φου] οἱ νο ἀθοσακοά πνοπέ 
εἰταἰρ]ξ {ο νο Ὑ6ςΥ αροξ ν]νεηοο Ίνο ἀοφοσπάθά {πίο Ἠπάοι Οπουρᾶ 
4 Ώαίτον ποτμο ος “εἰεβ” τη νο 14 ΌγαἨ ταηρο: 966 λααρ. Ἱ. 196, 

στήσα. Ο. α. Ἠ. (Βἱκοῖν, Ηἲ. 443) "Ἡ νο οτίος (ο νο 
ποπποη) 98ο Ὀμέ Ίος α ππαία, εν ἵατετο οἵ νο Ὀΐος ρτοῖσσε 
Οναί Όνεγ «αππος ρτουσοά, ναί ο καρεγπαυτα] Ῥονγεγ τους νεα {ο 
ενα κροι Ο, α. Ἠ. ά, «11. ἍΑ νο βᾶρις να ἴἶνο φοἷας νασ]ς, 
ενα αγπαο]σα] τοραπίης οἵ νο ειτεσί στήσειν τῆν βᾶριν πας "(ο 

είορ εἶνα ουπσκο οἵ να ευη. 

διασκεδάσει τῷ Τυφῶνι. Οἵ, 46 ἆ Ἰ. 

Ὦ 3 τίνα οὐχ ὑπερβολὴν . .. καταλείπα. Ἐπφουίας Ίντο Όοστοννα 
Ἰή8 ΡἱιγαβοοἱοςΥ {τοι Ῥοϊγυίας, αν]. 21. 4 ὑπερβολὴν οὗ κατέλιπον 
χαρᾶς, Τυ]ά, αδ. 6 ὧσθ ὑπερβολὴν μὴ καταλιπεῖν. Ενας οὐχ παυκε 
Όο τε]οοίοά ἵπ Ειφουίας, ος Ίνα Ίναα παἰκακοά νο ρίταδο, 

ἐμπληξίας. ΟΕ. Λενομίη. 84. 3ο τὴν τοῦ Δημοσθένους ἐμπληξίαν 
καὶ δειλίαν. 

Ὁ 6 Χαιρήμων, ΟΙ. 9: α ποῖο, 

ἱερογραμματεύς. Όλετα. ΑΙ. 6ρ] "Τουρ ν]νο ατο οὐποπίοά 

απποῦᾳ (νο Εργρίίαη» Ίσαγη Πταί οἱ αἲὶ Οναί εἰγ]ο οἵ Εργρίαα οτ- 

πρ νε 9 οα]]οὰ Ἑρίκίο]ορταρ]ής, απά οοοπά1γ (νο Ἠ]οτας, 

νεο] νο καστοὰ φετίυθυ (Ἱερογραμματεῖς) Ἓθα, απά Ἰσδίγ Ένα 
Ηἱετορ]γρ]ής.) 

ο 1 τὸν ἐξἰλύος ἀναφανέντα. Ο. Ταπιο], Τε λίγος. η. α, πε λνετο νο 
ταυὰ (ἰλύς) τερτερεπίς εγετγλ πρ πικοτίαὶ απάἁ ουτροτοα], οί οἵ 

νε ἡοὶι εἶνο ροὰ ἴ9 πενεα]ες αν 5 ολ αµς, τἱαΐπᾳ «στο απ ἐγαπκσεπά- 
νωρ {ε. «Το (οἱ]ονίης ογπινοὶ Πκοννίκο ἐοφέίβος ἐἶνο ἐγωξ]ν οἱ ενα’ 

ἐπὶ τῷ λωτῷ καθήµενον. ἸΙατουὶ. Πυά, «Τῆνο αἰδίπᾳ α«ὔσονο ενα 

.74 



| «.800Κ Υ. ΟΗΠΑΡ. 1ο 1ο8ς 

μ5 αγπιδοίχον 4 ἐταπκουπάσπογ Ὑ]ής] Ίαν Πο οοπέασέ πηέὴ 
λύς, απά ἱπερ]ίου απ ἱπέο]]οσια] οπιρίτο Α ἀῑοτεπέ ἱπίο- 
υπο. Ἡ. (Βκοῦν, 4. 11943)) ο, Εων]ίωου, 

Ἡ. φᾳ, ποῖο το. 
6 5 ἐπὶ πλοίου ναντιλλόμενον. Ἰαταδ]. ἐοίά. “Το ροὰ κα πα ἵπ 

στο Ένα ρί]ος, Ὀείηᾳ κοραταίο τοι ἐἶνο αλίρ, Ῥτοκίάθ ονοτ (νο 
χαδᾶσς, 9ο νο καπ φαυαἰφείηα ερατα(οἰγ Ρτεείάοφ ονετ Εἶνα Ἰνοίτη οί 
Ένα νηνοῖο πνοτίά Της, αραία, ἵ ἀῑΠετεπίϊγ ἱπέοτρτείοά Ὁγ 
ᾱ, Ἠ. (Βἶκοῖι, 11. 58) "ΟΙ ΟἼατοῦ {ὲ τοαΥ ὃς οὐφοτνοά Ενα ουν 
Ἰής παπιο απἁ εἰνατασίεγ απο ἴακεηπ ἔτοπι Ἡοτας, πο Ἰαά ενα 

Ὁ Ῥοεπ]ίας οὔ]ου οἱ ἔθογετιση {η (ἶνο εαετοὰ ῬοῬίς οἱ ΕμΥΡέ; απιὰ εἶνο 
Ῥΐους οἵ πιοπεγ αἴνει Ἰίπα {ος ϱετεγίηα Εἶνο ἀεκὰ ποτοβς ἐἶνο Βέγχ 
Ἄρροατε {ο Ίναγνο Όδεῃ Ὀοστονγοά {τοπα Ένα ο] ος αἴἶνες Ρρἰαία ρα 
Ἱπίο Εἶνα ποστ] οἱ νο ἀθκά Ὦγ εἶνο Εργρίίαης.) 

6 3 κατὰ ζώδιον µετασχηματιζόµενον. ἸαταὈ]. ολά, νὴ. 4 “8ίπος, 
Ἓθνενας, «νετΥ ρατί οἵ εἶνο Ἡδανεπα, απά «Υ6ΓΥ εἱρη οί (ἶνο χοὐΐας, 
υαἳἳ νο πιοίοα οἵ νο Ίνεανεῃα, απά «ΥετΥ ρετὶοὰ οἳ πιο αοοοτάἵηᾳ 

ο το νηηεὶι να πνοτ]ά {9 ππονεὰ, απά αἲ] Οίπρς ἵπ (νο απίγογνο τοοείνε 

Ῥοπετα ἀεποεπάΐπα ἔτοτα Ένα κας, . .. ἶνο αγπαὑο]σαὶ πιοᾶς οἱ εἰρηί- 
Λεπείσα περτοφεηίς (ἶνουο αἴνο, εαγίης ναί (νο 809 «πηρες Ἰιῖφ 

94 αὐτοπτεῖσθαι. ΟΕ. Ταπαδ]. 1δἱά. οὐκ ἐν ταῖς αὐτοψίαις µόνον, 
"πο οπἳγ ἵπ γἱείοπς νεεῖν ατο 8οεἩ ὮΥ ἐἶνο Ὀοδί1γ ογος’ (Ταγ]ου). 
ΟΓ Ἰωείαα, Ώε Άγγ. Ίνα ι τὰ μὲν αὐτοφίῃ ἔμαθον. 
60 τὰ ἄσημα . . « ὀνόματα, Ἰαπιυοίῖνας (τη. 4) τερ]ῖου Ενας 

ευεῖν Ώαίησδα, οὖος { απἰπτε]Ηρ]υ]ο ἔο 5, ατο αἲἰ εἱᾳηϊβοα πε {ο να 

κοᾷν αΏαγ αὖ ἴπεβαδίο Ἱπαππας, ἀῑΠοτεπί {τοι ΑΠΥ Ῥτουσκα οί 

Ἱπππη Ἱσβλοῦ, Ταγ]ος ἵπ Ἰής ποῖο τείοτη {ο Ῥ]αΐο, ναι, 19τ Ὦ 
κάλλιστα ἐν οἷς διορίζει (Όμηρος) ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἆ τε οἱ ἄνθρωπος 
ὀνόματα καλοῖῦσι καὶ οἱ θεοί. 

τὰ βάρβαρα. ᾖἸατουὶ. Εά, « Τ]ής αἷκο Ίνας α πηγα] τοπφος. 
Έοε εἶπου νο ροῦς Ίνανο αἨνονὮ Εἶναί Όνο γε]νοῖο ἀῑα]οσί οἵ ααετοᾶ 
παέίοπα, κο α- Εκγρίίαηυς απά Απγτίαπς, ἵ9 οσσπίηα {ο Οήπρε 

ι εκατο, νο οαρέ αἷκο {ος Ελα τεβκος {ο Ενλη]κ ἴὲ τ{ρ]έ {ο ρτονσηὲ 
σας οοπαπηαπήεα{έοῦς {ο εἶνο ροκ {η (]νο ἵαπβααρο οοπρεπίαὶ ἓο εἶνασα.) 

| α. Ῥκυκκη. 449 ἐπίκλησιν ὅτον δὴ θεῶν ἐκῴδα βάρβαρα καὶ οὐδαμῶς 
ἐννετὰ Ἕλλησιν, 

15 

στο ο ο --- 
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1098 ά ΤΗΣ ΥΚΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΣΟΝ ΤΗΣ Ο08ΡΕΙ, 

4 2 τὺ ἀκοῦον. Ἰαπαυ]. γη. ϱ ̓Αλλ) ὁ ἀκούων, φῄ,κσλ. 

λος ἐξ πλαου πο εἶνευ οοπτάν Ὦ-- 
ΓπάΙΠετεπου {ο «Ἰναηρο οπο {ος αποϊΊνος; ναξ 1 Ώνογ ατο πἀαρίοά (ο 
Ένο παέωγο οἵ λήηρε, Έἶνοβο γν]ήοὶν αγο πηοσὲ ακαἰτοἰ]αέσᾶ (ο ἠὲ που 
9 πωοὲ Ψοἱουσιο ἐο (νο βοάο; απά 4 99 λαο ανν ἑπμμμμμν 

«νογ ἆο πο ΟΠ ΝΕΟΥ νο κατηο Ἰάσαα, 

4 6 Αἰγυκτίᾳ χρώµενος φωνῇ. Ἰωωὴ]. ἠΔά, η, 6 πρῶτος καὶ 

ν Πρθσα μὲν ἂν θροσντὸν ἡνΒρο ἁνάο5 
τε ἐννοίην λαβεῖν, . . . πρῶτοι δὲ καὶ οὐνόματα Ἶρὰ ἔγνωσαν καὶ λόγους 
ἱροὺς ζλεέαν. 

ἆ 6 τεχνάσματα, ἹἸαπαδὶ, Ελ, «ἰ δ' αἲ γνήτον ἐστὶ παῖτα πάντα 
τεχνάσματα κ.τ.λ. 

προκαλύμµατα. Ἰαπαῦὶ, υἱᾶ, Θωμά ων 
αγπιυοῖς (προκαλύμµατα) οἵ ους ραδείομΒ. νε]ηο]ι νγο αφοτίνο ἴο νο 
ἀῑνίπο παζυτο.) 

ἆ 8 ἑναντίας ἐννοίας. Ἰαπιῦ], Γοἱᾶ, “ Νος ἆσ νο {οτι Ἰάσμα οἳ 
Έἶνο ἁῑνίπο ππέντο οΟΠΙΓΑΣΥ {ο 18 ον τον] πιοῦς οἳ αχἰκίσησα,” 

190 4 1 οἱ μὲν ἀπαθεῖς, οἵ δὲ ἐμπαθῶς, Ἰαπδ], {. το τῇ τοῦ 

κ.τ.λ. 

8 4 αἰσχρορρημοσύνας. Τατ]. 1. 11 τὰς δ' αἰσχρολογίας, κ.τ.λ. 
ϐ 6 θεῶν κλήσεις. Ἰααῦ]. 1. α ᾽Αλλὰ αἵ κλήσεις, φησί, κ.τ.λ. 

προσκλήσεις αὐτῶν. Ἰαπαῦυ]. Γυά, ᾽Αλλ' οὐδ αἱ προσκλήσεις 
διὰ πάθους συνάπτουσι τοῖς θεοῖς τοὺς ἱερέας' κ.τ.λ. Τη πρόσκλησις 
θείος "Ιπνουαάοα᾽ (κλῆσις) Έλνετο 9 νο {ατίνοτ πποπηῖης οἵ 
ἰπγοκίηρ αἷὰ {ο οὐσκε]νος, 

α 6 µήνιδος ἐξιλάσες. ᾖἸαπιυ]. {. 13. Οαἷο ἑπαπα]αίος Οκ 
εΒοᾶ οἱ ταίο Ῥοβείέ τελάί εαρρίοαίσπωπι φίδι ἀῑσίπαπι ἔγαπε 
Ργοσυγαπεµα, αἱ τοσίο ἱπέε]]έραταυς απα]1ς αἲὲ ἄροτατα τα, Ταγ]ος 
οσ]1ς 8 πιοδί εττοποους,) αρρατοπ{]γ Ἠπικο]{ πκαπδετκαπά (πα 
ἑργουωγαπκι ” ἵπ νο βοπίεηος ννλ]οἷν Ίνα Ίνα υπάετ]ηοά, 

ἐκθίσεις, “εκρίαίοςγ οπετίηρε. Ἰαπιὶ. 1υά, Αἱ δὲ ἐκθύσες 
ὅ τι πάρεστι κακὸὺν ἐντοῖς περὶ γῆν τόπους ἰατρεύουσι, 

Ὁ Ἰ ἀνάγκαι θεῶν. Ἰαπαῦ]. {, α4 θεῶν ἴδιαι ἀνάγκαι καὶ ὡς ἐπὶ 
θιῶν γέγνονται. 1έ 19 ποῖ] οὐκοτνοά Ὁγ Ῥεουίις Εῑναὲ “ἀῑνίαο 
Ὡδουκα{γ οοποασα γε νο ἀῑγίπο γη]... Θεία ἀνάγκη σνντρέχα 
τῇ θάίᾳ βονλήσει. Ῥτοείας ἵπ Τΐι, Η0, { ” (Ταγ]ου). 
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τς 100 Ύ. Ο0ΗΑΡΕ, 1ο-ἷα 199 8 

Ὁ 5 Εὶ ὃ οὗ παρεῖται µέν. Οἵ, Βοραΐος, “Μετς φοἱοθείκνις οοὲ, 
 Ατεῖ ποφαῖε ἨΒαέ 9ο Ἠοτικηπ)α ποῖο (ρ. 841) ον Ὑἱα. Ώε 
έοι ς θ-. " Ποοίάεταπιιο οχοπηρία {η Φαίδων «ἲ ὃ' οὐ ορκίας. Ναπι 

τω φαἴνυς Ἱορίεας, ἵπ 1 οὗ που θέ Ρτο µή Ροκίέαπη φοᾷ ατεἰκαίτιο 
τοςδο αἰίπο φοφ ποπ! ἀοὺοέ, ἵέα αὲ στα Ίου τςῦο 
παπα 

το το ωνηῖς, Τόν. Γεκ. Ἐπαγωγαί, Ρ]αέ, Γερφ. νο 
11] 300 8 2 παρ) αὐτῶν µαθύντες ἄνθρωποι. Όη (ιο ἱπαίχασίίοι 
οἳ πικπκἰπὰ Ὁγ Εἶνο ροᾶς, κος Ῥ]αε. Ργοίαφ. 114 0. 

ο 8 { παραστατικά, "επᾶ(πς ἴο Ῥτονο,' “οσπβγπιαξοτγ.” (επι, 
ΛΙ. 865 ὀμνίναι ἐστὶ τὸ ὅρκον ἀπὸ διανοίας προσφέρεσθαι παρα- 
στατικῆς (ΜΒ, παραστατικῶς), ὔ. Β. λἴαγος, Ἰπάεκ ἵπ ΟἸσα. ΑΙ. 

ο Αίνον, ν, Βακί, Ἐπιρ. Μαϊ, ν]. 49 εἰ τὸ σημεῖον ἀληθές, εἶναι 
τος δεῖ καὶ ἀληθοῦς παραστατικόν. 

. 6 ἀμάρτυρον. Τμαο. Π. 41 οὐ δή τοι ἁμάρτυρόν γε τὴν δύναμιν 

. -- 1 πηγάνον, Ἠηουρίντακε, Πία, Ρίαπέ. [. 3. 4 τῶν τε γὰρ Φρν- 
Ὁ. γανωδῶν καὶ λαχανωδῶν ἔνια µονοστελέχη καὶ οἷον δένδρον φύσιν ἔχοντα 

ος γώεται καθάπερ ῥάφανος πήγανον. ΕΟΓ ἀγρίοιο δέµας ἨΝοἳΠ αἀορία 
ᾱ Βεα {φον οοπ]οσέυχο ἁγρίου δέσµας, Ὀπέ νο εχκρτεκκίοη δένδρον 
ος φύσιν Ἱπερίίου ἐ]ναὲ Ώνοτο νου] ὃο πουὰ Ίαγμο οπουρὴι {ος εἶνο Όογ 

οἵ νο αἰπέως, 
939 καποιδίοις σκαλαβύταις, Απίεἰοί. Ρίαπί. |. 4. 13 Πάλιν τῶν 

π λΜείποε]κα, Μεπαπάος, Εωνασὰ, Εν. 4, "Οταπηκέ, Ἠοκ]ς ρ. 463 

πο ᾿Ασκαλαβώτην οὐχὶ καλαβώτην λέγονσι, μᾶλλον δὲ γαλεώτην.’ 
ο ζώοισι καὶ (αἰθριάσαι). Αναυ ἀθροίσας, αὖά Β0 ὑπαιθριάσαν. 
ο Εος να κακο οἵ νο πησίτο Τ Ίανο πἀορίοά αἰθριάσας. ο] τονᾶε 

ζψους καὶ ὑπαιθριάσας, τοπδοτίπᾳ (νο Ἰακὲ νοτὰ «ροές π στη ρεγπου- 
ἑανωί εαν ἀἴνοι Το ἐππκάνο οπας, "αον οκροείης ἵπ (νο 

ου --μουν Βου Βοϊνοί, κά ]ουσς, 14. Π. τ 

.. Ν .ΤἹ 

ο. αυ ου ο ο αν πο ον 
- ο ο οι ο 3 



(αἱ κ. Ρουί, λίήΛ. ΟΥ, νοὶ. ϱ) τῶν καρπῶν . . . οὓς ἀνατρέφει κατὰ 
τὴν τοῦ φωτὺὸς παραίζησιν. 866 114 ο 6, ποῖς, 

ἆ 2 αὐτογενέθλον. Βκωοια, Ορµω μμ. 
νύος αὐτογένεθλος. 

ᾱ 4 ἀναθρήσεις. Εατ, Ἠες, 898 

4 6 πάλι ἄλλοτε Οἵ. 2οι ο 6 {ος νο ἀαοτίρέίουι οἳ νο 
ααΐέυο Ίντο πηθαπέ, 

198] 39014 1 Σάραπι 896 ποῖο ον 4 Ὁ, απά 6, Ἠ, (Βαν, Η1, 
ϱ5 Π.), ὙΊνετο α {11 αοοοαπέ Ἰς ρἴνεν Ἰνοῦῖι οἱ Ένα οτἱρίπαὶ Ἐργρίαα 
Βαταρί», απά οἵ νο κἰαέαο Ὀτουρ]έ ἔγοπι Βίπορο {ο Αἰαχαπάτία ἵπ 
Ένα πείρα οἱ Ῥιο]επιγ Βοΐες, απά ἰάευμβοὰ Ὦγ νο Οτοε]ος νι 

Βαταρί». 

Ὁ 4 λαμπηδόνα, Ὠ]ϊοᾶ. Β8ΐο, Π, 3] διὰ δὲ τοῦ πυρωκοῦ τῶν 

Φλογμοτύραννον, “ Ώαπαπηας εορεταπίοπα ’ (οἱ(). 
Ὦ 4 χαροποῖσι, Ἠοσπι, 04. κἰ. 611 χαροποί τε λέοντας, "Ὀχτρ]ά-- 

εγεά.’ 
µετώποις ἀμφίε. Ἠσπα, Π. γ. 713 κύκλα σιδηρέῳ ἄξονι ἀμφίς 

(οἱ). 
Ὦ 6 ἰαφόμενν, Ἠοια. Π, αν. 1ο} 

ως οὐδὲ µέτωπον ἐπ ὀφρύσι κνανέῃσιν 

6 6 τραγοσκελεῖ. 866 124 Ὁ 6, απᾶ ποῖα, 
ϱ 6 Ἑκάτη. Ἠεοκίο 19 αοπιείπιος Ιάεπιβοᾶ νι Ῥεγκορβοπο, 

απά γεν πι Ὠσππείοτ, α5 ἵπ ο 8; Ὀπί πποτο απαα]γ εἶνο 
ποζοπαραπ/ος Ὠοπησίας ἴπ [νο βθαχο {ος Ίνα ἀἁπιρ]ίος, οαττγίης 

5 (οτε, δε Ἠσπι, Ἠψπιν, Οεγ. 44, 438, Ἠοεῖοᾶ, Τλεοφ. «τι ἄ. 
Ος 4 γαρ αἱ Ναρίος Ῥετπερλοπο ἵφ Ὀπουρ] {ο Ίνας πποῖνος Ὦγ 
Ἠετπνες απᾶ Ἠεσαία (Ῥτεί]ες, ν, λΨίΛ, 61). 

ϱ Ἰ πάντα ποία. Τὴή8 τείοτα {ο 8οσιο Ρτονίους ἀῑτοσείοπα α οι 
Ένα αισίηε πι νε]ήοἷι ἐἶνο αἰδέωο γνας {ο Ὦο ρ]ασοσά : ἐόανον δὲ ἐν αὐτῷ, 

ϱ 8 Δημήτερος. ὃεε ποίσοῦς 6, 

ἀγλαοκάρπον, Θ6ε ποῖο οη 113599. 

ἆ ι δράκοντε, Ὁἵ. Βορ]ι, Ῥιζοτόμοι ΕΥ. 48ο, π]νατο Ἠσεκίο 
ἀενοτῖυεᾶ α» 

στεφανωσαμένη 
δρυσὶ καὶ πλεκταῖς 

- ὠμῶν σπείραισι δρακύντων. 
' 



το 800Κ Υ.. ΟΠΛΡΒ, 14-14 .0α Ὁ 

[ον ΚλΑ-ν Ἑωμάς. ἑθαἱάπί Μοτευτίο ἀῑος λΜοτουσ] 2 
ὃ ουπ]είο . . . Κληίζαν Ἑρμῆν τοῦδ ἥματι, Ἠέλιον δέ’ 

Το)! καλως πω 
ῶο Ὀπσεον {ο εαρροθο ναί Ώνο ρτουρά(πᾳ Ύεγνο οοπἑαἰπεὰ 80Π18 
. ὃν Ἠογὰε «5 ματι ὅ αὐτοῦ 
ο εΟπ Ἰς ον ἆαγ 

ο ΠἩσττησς νο ππιυκέ Ίπνοκο, νο απ Ιον ἶο 

ο η νο Θαπ)ς ἀαγ. 
ο ο τῆς ἐπταφθόγγον βασιλεύς. "Τηο φενον-οπεά Ίγτο) {8 
Ὁ πο πἠσωοὰ Ἰα Έα. Τοπ 88ε, πἶνετο Αροϊιο ἴν αἀάτοκκοᾶ α5 

-. ὃ τᾶς ἑπταφθόγγον µέλπων 
ο σος Ἠδαρμα νάνο 866 ποίς οἩ 43 3. 
. ᾱ τ οὐρανοῦ, 'Ρροσία αἀϊοσεταί, η απιῦΆρος ἀθοκθοπέ οτασα]ο” 
(οἱ). Τ πας πιγκο]{ αὲ Βταῖ ποἰε]θὰ Ὁγ ἶνο απηίραοις Ἱαπρααρο, 
866 ενα Ουγγίφεπάα. 
ο ἀστέρες οἱ θαλάττιοι. εβίαγ-βε]ι., Αεἰσίοῦ. Ενα, Ανίος Ἡ. 16. 

ν παραχρῆμα ἐξαιρούμενον δίεφθον εἶναι. Ῥιωε. Μον, 987 Β 
Γ Ένα είατ- βαν 5 απ οχαπηρ]ο οἵ νο οταβ οἳ απἰπια]ς ἵπ 

..ἶἹ"ο ος ὀάδοοι οὐ οὔμα αἱ πφρωρῷ φανό- 
νε ὑπὸ παριόντων ἡ προσπελαζόντων. Ῥήπ. Ἆα, Ηία, ακκὴ. ς. 

᾿«βίοῖ]α πιατίπα νη]ρίπο καπριίπο ἡίέα οἱ αάῆχα πιηὶ 
παροτίοτί ααέ ((οίε κα) εἴανο αοτοο απο, οἱ δ, νε]νο τείοτε {ο 
Ἰοῦοεῖς, Αφίαορλ. 1336 {, κάῑν Ενα νο παϊήπᾳ νο κέατ-βαὶι 

το Ἱαίοτο να ἄοοτη αἴνουνα Εἶναέ ἔἶνετο Ὑνας {ο ὃς α αείπο οί Ἡοοκίο 

4 ᾗ κηρὸν ἐν πνρὺε μένει. Ο. Τήοους, 1. Π. 18 

ὧν τάκοι ὑπ ἔρωτοι ὁ Μύνδιος αὐτίκα Δέλφις, 
ἆ το δεῖμα νερτέρων κννῶν. Ύ]δοςγ. Ποίά, το 

ἀλλά, ελάνα, 

φαῖνε καλόν τὶν γὰρ ποταείσοµαι ἄσνχα, δαῖμον, 
τῷ Χχθονίᾳ ϐ Ἑκάτα, τὰν καὶ σκύλακες τροµέοντι. 

γετμ. εν. υἰ. 20] 
“γλλοφας εαπΏος υἱπ]ατο ρε απὂσαπα 

Λάγεπίαπίο ἆσα.) 
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ἅ τι Ἑκάτης, Νοῖα οατοὰν ὢν πωνν 9 ομως 
θεῖς, ανά οὐ άς α θα] κίορ. 

ᾱ 12 λαμπάς. Ποσκιο Ῥο]άῖως α ἑωσςς πνοίε Ῥναοίας Ἰὰ κε 
ϱεατοὶ {ος Ῥεγκορλοπο: Ἠσπα, Ηψιιν, (ἄν, 64 

ἠντετό οἱ ̓ Ἑκάτη σέλας ἐν χείρσσιν ἔχουσα, 
4 11 ἐίφο. απ Ἰωοίαα, ῬΡλήορκειάει 44, Ἡοοκίο αρροατα 

αππίά οατίμ(πακο απά ΕἹναπάσς, Ἀ5 α Ὑνοπηκη που Ἰαπάτοῦ {ου 
Ἠάρ]ι, Ἰνοίάΐπᾳ α ἑοτοῖν πι νετ Ἰσβ Ἰναπᾶ, απιά ἵπ Ίνας τ{ρ]ά α οποτά 
ἔπεπέγ ου ες Ἰσαα, πε εν φαγρεηίς {ος Ἱερς απά {ος Ἰναῖς, ῥεὲ 

ά τη δράκων. Ἠος, δα, 1. 8. 33 
«Ηεοκίαι γουσί ανετα, βαεναπα 

ΑΙῑοτα Τιαἱρλοπος, ἈΒοτροπίος αίφαο ν]άστος 
Ἰπήέετηκς εἴτατο οππ6ς,) 

308α 2 θές, ο ομως 
τὰ ἄμματα {ο ο ππάετείουά, Βπι οἱ τονᾶν δρῦς, πηοῖι ἴ αρ 
Ροτίοά Ὦ} στεφανωσαμένη δρυσί ἵπ νο Ἑταριιοπί οἳ Βορ]οσίου 
αποῖοὰ οὗ 2ο ἆ τ, απά Ὁγ ΑΡ. Ε. 181. τση 

πέριξ δέ µιν ἐστεφάνωντο 

α 4 κλεί. Οἱ, Ορ. γι, ἱ. 6 (Ες Ἑκάτην) 

Γυά. Η, α Ἡοοκίο 9 αἀδτοκιρὰ αἱ Προθυραία, κλειδοῦχε. 
α Ἰ ὁ θαυμαστὺς θεολόγος. ΟΕ. Οατὰ, Α.. Μαϊ, Ίλε ποσο Ρουρλψτίέ 

ορενε, Ρ. η 'Βα9 οἱ ἀεπίφπο ἑκπιοπίατα Οαοκατίοπαίς Ἐπκοή, 
4 4πο Ῥοερὴ. Ἠοεί αἀγογκατίας ἱπαίρηϊ ἔποα ουπα ποπιίπατα 
Ἰοποτϊβοεπῖα αρροἰαίας (Ρ. Ε. ν. 14; ἵν. 6) Το Οικάϊπαὶ 
ροσσης πο {ο Ίνανο ρετοείνοὰ ναί νο ρταίεο ἵ κονοτοὶΥ ἴποπ]σα], 

Ὁ 6 φιλοσοφῶν περὶ ἡμᾶς ΛΗ. ἍΊΤ]νο ποτᾶς περὶ ἡμᾶς ατα 
οπηοἆ ἵπ Εἶνο Ἰσίατ Μ98, ΤΟ, απὰ ἆο πο ἵπαρτοτο Ενα βαπκο. 
15] ο 3 χαρακτήρων. ὉΟ. Ἠάε, ἰ, 116 ὅ τε χαρακτὴρ τοῦ προσ- 
ωπον. 

ἆ ι ὁπάσασθαι. ΑΦ ὑπάζω οὔση Ἱπδαπς “(ο ϱἶνα, νο πιά δ]ο 

τοίορ ππδαΏς {ο Ἠπνο ρἵνεη {ο οποφο]{, {ο πεοεῖνε ἵπ Ἡοπος 

Όναο ποῖνο πηδαπίηα ἵψ το μἶνο αἱ α ουπιραπίος,) Όνο πδά]ο “ο 
ὥακο ας α οοππραπίοῦ. Βου Π. κ. 138, χἰκ. 438. 

304 ο 2 φιλοπαθεῖς, “εἶανος οἳ ραφείον͵) “βεηκαα].” 
16] ἆ ι ᾽Αμϕὶ δὶ Πνθώ. ὙΓοὶβ Ίναρ α Ίοπρ απ Ιπτοτοκίης ποῖα, 
ελονίης ναί Όνο (ο]ονεῖης ποεροΏκο ππασέ Ίανο Όδου ραυἡκνοά 
Ῥοένιθεν νο πιο οἵ Χετο απά οἵ Ἠαδτείαα, νε νεα Ένατο ἵναα 
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Γ 80Ο ν. ΠΑΡΗ, Ἱ-1] α04 

οἵ οταεἶσα, απά ναί νο ρτοδαδίο απέ]νος οἱ 1 να» 
Λ]ον νο {]νο Ῥτορ]ιοί” νο ἵπ Ἰαισίαα 4347 θεπᾶε 
πᾳπίτοτε {ο ἴἶνο γατίους οσπεἰος οἵ Αροϊίο 

το ὁς Κλάρον ἴεσο νῦν, τοὺμοῦ πατρὸς ὡς ὑπ ἀκούσῃς. 
Ἠραγχιδέων ἀδύτοισι πελάζεο καὶ κλύε χρησμῶν. 

ο ὃς Μαλλὸν χώρει θεσπίσµατά τ᾽ ᾽Αμϕιλόχοιο. 
(καὶ) Κλαρίην. Τίς ἵ9 Ὑ]μετο οοπ]οσέατο {ος νο ουτταρέ 

ο αποκδίηρε Ἠνθώοι Κλαρ τε Α, Πνθὼ Κλαρίην τε Β10. ὈΤαοΐεις 
ο... θνμωμον ρω 

οτας]ο. 

ο Εαίοπιοπέ οἵ Ῥκυκαα. ν. Ἰ 'Έ]νετο ἴ9 α τἶνες ἵπ Ἰοπία αἰπηῖ]ας {ο 
ο νο Αἱρίνους; ἵω εοατου ἴ9 η νο ππουηίαίπ λγοβ]ο απἀ ἵὲέ ουν 
ο ππᾶες Εἶνο 9ο, απά ϱοἵη89 Ἡρ αρλίη (ἄνεισιν) αἲ Βταπολίάκο αἱ νο 

ο Ἱενοας οπ]οά Ῥαποτηις) Ἐος ἔασιν, πλ] Ἰδ πο φα]οος 

ο. 4 τοῦ µανταίον, Ον νο (ππποας οτας]ο οἵ Αππον ἵπ ενα 
ο θεείο οο όε ἆ ». Τ Ἰπά Όουυ Ιωία]γ υἱείοά Ὁγ Οἱοοπιυτοίας 

ος έδίαε, λίον. «το Ὦ). 
6 ᾗ καθάκερ νάµανα. Ἀοας πιο οἱ Εἶνο {αππους Οταςἰου ἶνοτο 

πάτο τἴνετν ος {ουπ {απο νν]νοςρ γγβίετη Ὕνετο 5αρροεοά {ο ἱπαρίτε 
Ένα ρτορ]νοία. σε Ῥοτρίγτγ, Ερ. αά Απεῦον. 14 οἱ ὃ ὕδωρ πίνοντας, 
καθάπερ ὁ ἐν Κολοφῶνι ἱερεὺς τοῦ Κλαρίον, οἱ δὲ στοµέίοις παρα- 
καθιζόµενοι, ὡς αἱ ἐν Δελφοῖς θωσπίζουσαι, οἱ ὃ ἐέ ὑδάτων ἀτμιζόμενοι, 
καθάκερ αἱ ἐν Ἡραγχίδαις προφήτιδας. Ο. Ἰαπαῦὶ, 1, τα. οια 
τοίατν {ο Ῥκυκαν, Γκ. ᾱ. τν, Ῥϊαε, 1 ἀείεα. Οµαος, 41 Β, 110 
Ῥκυκαα, ν. Ἰ. 4, σα», 814. 
11] 306 4 1 μονονονχὶ δραχµήν. 86ο ποῖρ οἳ 180 α 4. 

α 6 ὃ Ἡρακλέων. νετ 9 πο ογἰάσπου {ο οοπηοσξ ἔἶνο Ἠεταεῖδου 
Ἡστο ππεποποά νε αγ οἵ νο κατω Ώκνο οἑ]νοτνείαο πο. 

6: Δημόκρωος Θς, δρ. οά Έα, αν. τό, Ών Ναι Που. Ἱ. 

15: 

ὤή 

κ 

ε 
- 
Ἂ 

ἳ 

ο πο ου. πο πο ο μα πο 



43 ΜΗ φαἰάσπι οίαπι Ὠοπιοστίέας.. . ππέατο τάσεις ἴπ παέυτα 
ἄροταπτα, Τωπα οπίπι οεηκοί ἱπιαρίηον ἀῑνηϊίαίο ργασδ τέως Ίποκκς 
υπήγεγαἰἑαεί τογωπα,... ἕππα απἰπικπίος Ππικαρίπος, 4υσο γεῖ ρτο- 
ἆσκκο πουΐς φοἰοαπί (εὕλογχα Άσε εἴδωλα ΦΗΛ4), Ὑοὶ Ἠοσετο (Άσες 
δυστράπελα): ἔπτα ἱημεπίον πα βστα ἱπιπρίπον ἑαπίσκασο, οἱ απ]- 
τογκατα ππάπά στα οοτηρ]οσέαπέατ οχἰτίηδοσις. 91ο φπ{ά επι οππία 
εαπέ ραίτία Ὠοπιουτίή Ύπατη Ὠεπιουτίέο ἀἡμηίοτα ” (Υ1ρου). 

ο 3 εἰλόγχων, α ποτ {οσπιοᾷ {τοπα λέλογχα Όνο Ἱτορυ]ας ρασ[οσε 
οἵ λαγχάνω. ΟΕ. Ἰωιείαη, ΔΒοἰοεοία. Ῥ. 613 "Ίο οπιο 006 καϊά 
λέλογχα {ος εἴληχα, Τε {9 τατο, καἱἆ Ίνα, πιά οϱ]γ {οαπᾶ ἵπ Γπαοουταίο 
ντος. ΟΕ. Ῥια. Γή, Δε. Ρακ[έ, ο, 1. Ἰη Βεκέ. Ἐπιρίε, 44ο, 
Αίαίλειν. ἵπ. 19 εὐλόγχων Ἴναο Ὄθει οἰνπηροῦ ἴπίο εὐλόγων, πο 
ἵν Ίδμς καἰίαῦ]ο, ᾖΖε]ίας, Ῥπε-δος. Ελήους. ΗΠ. 488 “Ὠεποστίέας 

Αακαπησά "να Όνοτο ἀνγε]ε ἵπ Εἶνο αἲτ Ὀοίηρς πε ]νο Ἴνετο αἰπηίας {ο 
της. π Ίοστα, αι εαρετίος {ο Ἠήπι ἵπ ϱτοαίποκα, Ῥοψπος, απά 
ἀαταίου οἵ ία: Ένονο Ἰνείπρ» πι] {ου Ὀνοτακοίνου που ὅσα 

εοηπς απά Ίπαρος, κἰτεαπηῖπᾳ {οτι τοσα νεα απᾶ οσα τορτο- 
ἀποίης Όνεηκε]νος αξ α στοβί ἀῑδίαπου, Ὁδουπηθ γἱαυ]ο απᾶ απδνίο 
{ο πες απά απἰπικ]α, απά νογ απο Ἰνε]ά {ο ὃς ροᾶς, αἰθνουρ]ι ἵπ 
εγω] Ώνογ ατο πο ἀἰγίηο απά ἱπιρετίολιαδ]ο, Όυέ οπ1γ Ίομα ρογ]α]ι- 
αὈίο εναν τισ.” 

εἰδώλων, Όπ νο εἴδωλα οἵ Ώεπιουτίέαα, πο Ἰμαετο. ν. 1169 
ἑθαΐρρο εἰσηίτα σπα ἔωπι ἀϊνατα πποτία]ἷα καθεῖα 
Ἐρτομίαα αΠΙΠΠΟ {πείου γἱᾳί]απίο γ]άεναπε 
Ει πιαρίο ἵπ φοπιπῖς πηἰγαπᾶο οοτροσία αασία) 

ο Ἰ Ἐπιθέρης  Ίη Βπι ιν ία. ΟΚ. απά Κ. Πίοφγ, Ἐρίθνογνος 
{9 ποπ {οπεᾶ 45 α ρτωηπηατίαη οἱ Νίσβσα, απά ροκε[ο]γ Εἶνο νο 
οἳ Αεπιζισπας: Ίνα ἵπ ΕΟς ράβκαρο οἱ Ῥ]απέατεῖι Όνο 
ΟἸοοπιυτοξνς 19 4 ]αποράκειποπίαη απά οαἱ]ς Ερίθνεγνος Ἠ]ς {εἱ]ουν- 
οἴίχεν., 

ᾱ η Παξῶν. Το απια]] ἰο]απάς Ῥαχος απά Απείραχου Ἰγίαᾳ {ο 
νο αοαΕ]ι οἳ Όστεγτα, απά {αγ {ο Ένα ποτ] οἳ νο Ἑκλήπα άσε, 

4 τπ Παλῶδε, Τ]ο παπα οἱ 4 πππᾶγ (πηλῶδες) καἰέ-ναίεν 
κο εἶσφο ο Βαελμτοέατα ἵπ Ἐρίτας, 
Πὰν ὁ μέγας. Ἶ ἶ9 {ο Οί κίοτγ Εναί Μῆέου αἰῑαᾶον ἵπ Ἰήε 

Οὰε ον (λε Ναοί, είαησα κκ 

«Τηο Ἰοπεῖγ πποαπαίπα ος 

Απά Όνο τοφουπάΐηπᾳ εἶνοτο 

Α γοίου οἵ πθερίηρ Ἱνεατά απά Ἰουιά Ἰσσπί” 



.------ 

Γ300Κ Υ. σΗΑΡ. 17 3070 

307 Ὁ  φιλολόγους, 'Ἰοαγπος,) 'κειδίους, π9 ἵπ 298 91. 8ἱοὺ. 
Βίου. Π. 36. 16 Ῥήνων τῶν μαθητῶν ἔφασκε τοὺς μὲν φιλολόγους 

εἶναι τοὺς δὲ λογοφίλους, νίά. Εοὶ. ΕΙΔ. η. 6 [αχ 4] μηδ' εἶναι φιλό- 
ν λογόφιλον δὲ μᾶλλον. 
"Ἑρμοῦ καὶ Πηνελόπης. 19 ποἰρινουτ]ουά οἵ Τε]χασα που]ά 

πα ξατα]]γ καρποςὲ ενα Ώαππο οί Ῥοπείορο, Γαῖ]νος ΕΑη ΑΠΥ οε]νοχ ος 
ο νο τορυἰοὰ πποξ]νοτα ο Ῥαπ. ΟΗ, Ηάε, Π. 145 “Το Εἶνο πιο οἳ Ῥαπ, 

ο λος οἳ Ῥεπο]ορό (Έκα, ποοοτάἶωᾳ {ο Εἶνο ὤτοεΚα, ννας Ίνατ ολ]ά ὮΥ 
σἩ ο ναί ὔρουν ὄλαν ἐο ὢνο Έναν νας οἲφθά Νανάνοὰ 

κ 90 τομοῇ τοῦ βασιλέων. «Της «ππρετος παυκέ ο Τταίαα, ας 
ο Εεπιοιτίας Ὕνας Ἰηκὲ τοατηεὰ {τοι Βτίαίη αξ ἴἶνο Εἶππο οἳ (νο 

ἀϊαϊομυα, Το ἰίαπᾶ, ας Ἰγίης πεατοκέ {ο νο οσαδέ, Πηυκέ Ίανο 

ο απ" πνει Ίνα ἰοἱά νο κοτγ ]αδί αποεᾶ, απά Ἠΐς θαέ]νοτ Ἰνιά 
ο Πουείαλνοᾶ ππάες Τῆοτίας, Ελίς ἀἰαίοραο οοπιες ἀογνΠ {ο ἴ]νο οπὰ 

ο οἱ νο Εταί οεπέαςγ (0, Ἠ. Κίνα, Τταπο]αίίου οἱ Ρ]αέατον Οη (λε 

ο. θαμα[ίον οί Οπαοίαε, Ρ. 93 ποῖο). 
ο 96 δωσηµίας. Ατίκορλ. 4ο. 1Τ1 

ο. διοσηµία ᾿στὶ καὶ ῥανὶς βέβληκέ µε. 
πα 9 7 πρηστῆρας, 'Ἠαστίοαηος’ Ἰωασγεί. γἱ. 433 

ον, “ Ῥτοκίοτας Οταί 4ποσς αὖ το ποπαϊπ ατα π{.) 
ιο ἑως ὧν οἱσωά, ἓὸ άσοω 66 ἆσπα (α δὸ 

-.Ίναρο οἱ α οοἑσπιη {ο Εἶνο φοα, Ἰ]νοτο {ὲ Ὀαγκίς απά επ 19ος 4 Γυσίους 
ος απά κατρίηᾳ. ... Ἐρίοιτας ἵπ Ὠίομ. Ἱ.. κ. τοῦ οχρἰαίπα 
ο Έως ῥργήεγεε: ΡΙηγ Π. σ31-94 "αι Όντουν πποτο Ηρ]νέ ο Ἰω1ςς.) 

ο Π. Α. 1. λαπτο, 
4» ἀναλάμφας, Τῆνο καἰάαπέίνο ἵν Ἱναγάϊγ {οαπά οἰκαν]νοτο. 

Χεα. Οψ7. ν. 1. 16 τὰ έύλα οὐκ εὐθὺς ἀναλάμπει. 
.Άθ86α ι ὁ ἡμέιροι Σωτήρ... Το εἰπερ]είεγ οἵ Επφουίας ἵπ 
ποοαρείας ή (ας, απά Απάΐης ἵπ δὲ  Ἰαποπίαίίου οἵ ον!! 
ποιον” α- Ῥπααρίας ον {ο Ενοπικοίῖνου {ποια ους Βανίουτς 
ἀσαεῖν, {ας Ίσως ννοπδοσ(α] να Εἶνο ετοὔ1έγ οἱ πιοάστη Ὑντίέοτη γν]νο 
πάρρονο Οναί “Το Ογεκί Ῥαα 9 πο οἴἵνας ναι Οντίκὲ Ἰπικο]{, 
Βοο Οπάποτον, πε. Άψη. 1. ϱ8ς, πον λΜοκνοῖπι Ίσηα ποίο ἵπ 
ποζυέαίίοι οἵ νο ίταηρο ουποείε. Ίπ Ῥ]αέατοῖ νο αἴοςγ ἵν εοἱά 
4” ονἰάσπου ναί (]νο κο0-οα]]οά ροᾶς νεο πιοτία]. 

6 ὅ τῷ περιµένοντι αὐτοὺν Ταρτάρφ. δὲ, Ἰλκο η, 11, 1 Ῥοε, . 4 

ταρταρώσαφ. 
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Ἓθευ Απβονεγ, Εἶνο {οσαφ οἱ Ὠταάίκα, 1 Αοπιίαν γγαβ απ "οἷά 
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18] ο 6 τὴν ̓ Ανδρόγεω τελεντήν. 39966 νο ποίὸ 0η 2οφοχ. ΟΙ. 
γα. 4εν. νἰ. 20 

Τη (οεἴνας Ἰσέατα Απάτομει, ἕπα ρεπάστο Ῥροεπας 
(ωστορίάκο καί, παΐφογατα ! ορίοπα αποαππία 
(ωχροτα Ἠλίοτατα: οί ἀπ οταν ατα. 

ος. Οπείαπ Εαρίογαίίσι Εωνά Κεροτί, Α.Ῥ. 19οΙ. “Ἐκοαναίονα 
, επ υεὰ ἀατίηρ ἴἶνο Ῥτονοπέ σας Ίανο Ὀπουρίέ ἐο Ἠρά αἩ 

ἁηοίααὲ ραίλου αἱ τααὺ απο, πλ ὀν νον ο 
ἠάασίάἠν ψἰὰ ἐλο (ακάιἠομα) Ἠσιου οἱ Μίκυ οα ο μα 
εἶππο νε ἶε]ν Ένα Ἱοροπάατγ “]αυγτπ νι”. 

ο Ἰ Ἑλοίμωσσον. Οἵ, ποίαπ, 0σπκον, Πα. ας οἱ τότε λοιµώξαντες, 
απ τείετεπος {ο Όνο ρτοαί Ρίαραος ἀεκοτινεά Ὁγ Ἑασγάίάσς, 
34009 ο ᾗ Σωκράτει τὴν ἀναβολὴν τοῦ θανάτον. . Ρας. Ρλαιά, 

68 Α. 
α Ἰ τις τῶν νέων. Της απλο Ώαπης, Όσποιπασα, ἵς βἶνεν 

Ἰοἱονν, 2130. ο νάνο Ογπίο ρ]η]οκορ]νες οἵ εἶνο οοσπᾶ οµπέασγ, 
νεο να Ῥτογοκοά {ο ἀεπουπορ ἐἶνο οταε]ος ὮΥ Ἱνανίης Όσον τη 
βοἱ{ ἀοοεϊγοᾶ, Ἠ[ς αχροκατο οἱ Εἶνο οταε]οα, ου Η11οἆ Τοήτων Φωρά, 
ἵς κπονιπ οϱ]γ ἔγοτα νο οκίσασί» Ῥτοκογνοά Ὦγ Εωκουίαν Ίντο παπά 
αἱ 214 ἆ εἵ λοηᾳ., 165 Ὁ. ΆΈοτηο ρτωωτηατίκης ἀἰσπρα]αὶι φώρα 
ἀειοείῖου {του φωρά “νε: Οιαπάλες, ΟΚ. Λοο τό. 
19] ο 1 τὸν ̓ Ανδρόγεων ἀποκτείναντες, " Ἡλεοτίατα γ]ὰο αρ. Ὠ]οᾶ. 
ἵν, 6ο, ότ; Ρα. Τλε. 16: ΛΑροϊιοα, Ηἱ, ασ. Ἱ. 3 (Βααππαπη, 
Αάποιε, ἵπ Οσα. Εν). ΟΚ Ῥωμκωα. {. 27. 

6 4 Λιμοῦ καὶ λοιμοῦ κοτ.λ. “Οτασου]απι αὉ αφ που αάαα 
(Βααστη)). 

ο 6 Μήώωϊ. ΟΕ, 2ο8 ο 6; Αροϊιοα, 1. 16. 8. 4: Οσα, Ἰκΐν, 

76 9εᾳᾳ. 
ἆ { ἐθαλασσοκράτα, Ο, Τμας, {, 4: Ηάι. 1. εἶε; Αροισάα, 18, 

15. Ἱ. 4 μετ οὗ πολὺ δὲ θαλασσοκρατῶν ἐπολέμησε στύλῳ τὰς 
᾿Λθήνας, 

ἆ 6 Ὁμήρφ. Ἠοπι, 04, κἰκ. 18 
ὅνθα τε Μόως 

ος, Ριας. Γερφ. 61 “Ώο γοι Ἰοἱίονα, ας Ἡσπιος αγ, ναί λίπος 
ποπῖ 6ΥΕΤΥ πἰη εν γοας {ο ϱΟΠΥΕΓΑΟ νι Ἠς Οἰγππρίαν απο 
Ρε. - Ρας, λίπος, 14 “ Ἐος ὅαρος Ἰποπης ““οοΏνετκο,” απά ὁαριστής ἵ8 
5 ουππραπίος ἵπ οοπνεγκαίσοη. “λίτος ααοὰά Οαἱαί, (οἱοτανατίε 
ῥαριστύς (οὐπεπιεγείωπι)᾿ (Βααται.). Ο, Πος, τ απι, ακν, ο 
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«Τρας «παπι ῆοφους Ῥτο οτί οοτρας Αεπίς 
Ῥτοίίοστο ορἑανίέ ροξίας Ύἵ σπα (ας Οπείαπα 
Έππεγα (ετορίας---πο {ππετα-- ροτίατεπέασ. 

8 3 «ουὺν ἀνθρώπων δικαστήν. Ῥϊα, 6ογᾳ. 631 Ἐ “1 Ἰανε 
αἴτονάγ αρροϊπεοὰ Ἱαάμος 8οῦ8 οἱ πιΥ οννΏ, ἔννο {τοι Αλία, Ἁπου 
απά Ἠιλαπισπέ]νας, απᾶ οπς {τοι Ἐπτορο, Άθασις... απᾶ προῦ 

αὰ Ἀέίπου Τ νι] οοπ{ες εἶνο ρτϊνί]ορο οἱ ἀθοίάΐπῃ πι (]νο Ἰαδέ τοβοσέ, ἵπ 
ο νο σπα οἵ ἀσα δέ ο νο ρατί οἵ Όνο οἴ]νες ἔννο” (0ορθ). 

8 6 κόρων. Το Μ988, Ἠαγο κορῶν 'ππκίάεης, “Βοτῖνο κόρων, 
ος συπὰ ου φοἱατα ρηε]]αο οοᾷ εἴίαπι πἀοἰεφοεπίος εἰπί ̓  (Βασ στη.). 

ος 20] Ὁ 4 τῷ κατὰ τοὺς Ἡρακλείδας, Οπ Εἶνο νατίοι απά ο0η- 
ος Πῑσίαμ αοοσωπία οἵ νο φετεταὶ αξεπιρίς οἵ νο Ἠετας]είάκο {ο 

τος Εαῖη Ροβφεκκίοι οἵ να Ρεϊοροπηςφο 966 ἐ]νο ατε]οὶε ΄ Ηετας]εἰάκο ᾽ ἵπ 
Βπν)ς Ὀία, 6, απ Β. Βίοφγ. 

ϱ 5 ὁ Αριδαίον. Ατίσέοπικε]νας να ένο 8οπ οἱ (Ἰεοάπευ» (Πε. 
σὶ, δα, τη, 2ο, η]. 31), νο πιἰκέα]κο ἵπ ἐἶνο Γα{]λοτς πππηο Ὀείηᾳ 
Ῥτοῦαυ]γ ἆπο ο νο ποοἰἀεηέαὶ τερείου οἳ ἐἶνο Βτεί ρατί οἱ νο 
πππο Απίκίοτακεῖνας, (Ἰοράποιυς ννας εἰαίη, 45 Ἠστο τε]α{οᾶὰ, ἵπ νο 

ο ηχὰ εκροδ ίσου. Ατίκίοπικοίνας αὐουέ ἐννεπίγ γεατο Ἰαίετ ϱ01- 
επ]ίοὰ Όνο Ὠε]ρ]ήο οτκείο απά παἰφαπάστκουά Π. Ῥαμραῃ, 1327 
᾿ΑἈριστόμαχος ὁ Κλεοδαίον τῆς γενομένης µαντείας ἁμαρτὼν δι αὐτὸ 
καὶ καθόδου τῆς ἐς Πελοπόννησον ἥμαρτε. Αοοοτάΐηα ἴο Αροϊ]ο- 
4στανς Π, Β, α. 4 Ατίσοπικεΐνας τουεἰγοὰ {νο Β4ΠΠΘ ΆΏβννος γε] ο]ν 
Ἠπά Όδου μίνεν {ο Ηγ]]ης νε]νο πωκἆο ἔνγο ππδασροκα{αὶ οχροὀ (ίσης, 
Ὠναξ Ίνα αἰνου]ά νεα 1] τὸν τρίτον καρπύν, απά νο αἀάἰλοπα] 
Άρανετ Ίνοτο ποπ οποά Ὁγ Οσποπσυς. 

6 6 στονγρῶν, “Ύίμετας {αἱφο νεα “ρε Ιφυίάας (π1ςος,” 
ασκεί εγω στεννγρός ουπαίοί αχ στενός οἳ ὑγρός. (Οοπέτα κίονα 
ορἰπίσπετα ἀἱαραίαί Οαἱοπας κνὴ. 1. 897 (Κ λα): οὗ γὰρ ἐγκεῖται τὸ 

ὑγρὸν ἐν τῇ λέξα, καθώπερ ἄν τνς οἰηθείῃ μὴ γεγνώσκων ὑπὸ τῶν 
Ἰώνων τὸ στενὺν ὀνομάζεσθαι στεννγρὸν ἀπὸ τοῦ στεννγροῦ, ὅπερ οὐδ' 
αὐτὸ πλέον σηµαίνει τοῦ στενοῦ  (Θααγπια η). 

4 3 γῆν. « « στεονυγρήν. “Ἠίπο ρεπιαπα αρρατοί ἴἵπ νο 
κε υοπόά ντα ο. στενυγρῆς’ (Νο ῦ, ο, Τὴορδστο, 39, 41 
᾿Λριστόμαχος οὗ νενοηκὼς τὴν στεννγρήν, ΒΔΑΣΠΙΑΠΗ Άργους ντ) 

οἱ, απά τεζεττίαᾳ (ο Τηουδοτεί απά {ο ἆ 4 γῆν... στενγρήν, 

1... 

κ ο 



δείς “Οατ πίστφυο Ώου ἀῑχίέ τὰ στέννγραῖ Άθομκο σέ, ορίπος, 
ἵπ Ὑοτει 1]]ο στενύγρων πιπέατί 1π στενύγρης γοὶ ροΐας στενυγρῆς, 
ᾳαοὰ Ροροκοετυπί Ἠεγπο αά Αροϊ]οά. Π. Β. 4. 6 οἱ οἱ, Ρορλ, 
Ρ. 8ο. Το Ῥάδεαρο οἳ Αροϊιοάοτας ἴ φποίοά ἵπ νο ποχὲ ποῖς, 
Το αγβαπηεΏὲ ιαέ νο οταοἰο πηικέ Ίλνο φαἱά δι ὁδοῖο στενυγρῆς 
απά πο δι) ὁδοῖο στενυγρῶν 866119 ταῖ]νος Ἠγρετοτίασα!, απά ἵπ- 
εα/βο]οηῖ {ο ]ηδ1(γ Όλο αἰέοταξίου οἵ ἴἶνο τοκδίηᾳ οοπβστισᾶ Ὦγ αἲὶ 
νο 58, | πα 

στενυγρήν. “Ίαπι ἆο ποοοπία , .. στέννγρος οπῖτα ῬτοπαπΕίατο 
Ηουτεί αἱ εεδεί οοπιροβίέατη εκ στενός εἰ ὑγρός (εΓ. δίνγρος, κάθνγρος): 
ααοά οπα ἵέα Ἠοῦ 6990 υἱάοτίπιας, αἰίοταα {ογπαία στεννγρός 
Αάφοίφοστε πια] πῃ, Βἰπιοπίάςε Οα]εσί χνῃ. 1. 89] 

μοῦνος στενυγρῇ συμπεσὼν ἐν ἀτραπῷ᾽ (Βαασπκηη). 
Βοραίει τοπιαγ]κς Ενα ἰ{ Τεπιοπας Ἰνά εαρροθοά Εἶνο ννοτᾶ {ο ἵνα 
οοπιροαπά θὰ γεν ὑγρός, νο πγου]ά αἱ οπος Ἠανο ππάετεουά Εναξ 
9 ἵνα» {ο ο Ὦγ 8οα, 

τὴν εὑρυγάστορα. Αροὶ]οᾶ. Πυἱὰ. Ὁ δὲ θεὸς ἀντεῖπε τῶν ἄτνχη- 
µάτων αὐτοὺς αἰτίους εἶνα" τοὺς γὰρ χρησμοὺς οὗ συμβάλλει" 
λέγειν γὰρ οὗ γῆς ἀλλὰ γεεᾶς καρπὸν τρίτον, καὶ στενυγρὰν τὴν 

Ώου. ἱ. 6] αἰοᾶ {ο ἕατα Ον Πα ννος πο ἐτηπσίοτ Ἰαταυΐος, απά 
Ἰοῦυοεῖς, Αρἰαορλ. 863 αἴίος οπἰεἰεἰείηᾳ Μθ]]ος πιαίκος {ὲ Ἰπίο ἔννο 
ταποἩ Ὑνουνο Ἡσχατησίοτα, Τῆηαέ οταε]ες νοτο βοπδέίπιος ρἴνευ ἵπ 
Ῥτοςο {9 866η ἵπ Ἠάε, 1. ο: (Υοἱβ). 

ἀ ς δόξαν ἐμποιήσας. “Ῥοΐγαεπαα, Βιγαίαφ. ἵ. 9 "' Τεποπας εαπα 
οσεοτί Ἠοτας]]ά τς Ἰναυονς ἵπ απίππο Ἠλίαπα ἱπαπαίτοίατα, πα 

ἑταπαίαρας Τουτίον ααἱ παπατεπέ Ῥεϊοροππεπείνας 9ο αίατο ἵπ 
αποιοτία Ναπρασί οαυκαεί Ἐλήαπι πανἰραέατος, φοᾷ τονετα νοῖῖο 
{πρτεά{ ρετ Ἰύπαατα: οαἶ τεί 4ο {ασία, Ῥεϊοροππεπδες οὀΏνοπο- 
ταπὲ αά Πα ύμαατα, εἰ Τεππσπας Ἐλήαπα οοσαραν{έ εἶπο ραρπα”” 

(8ορυἱετ). 
ἆ 6 Νανάτον, Έοτ Ες Ἠαπιο ἈπΠΟΥΥΑ {ο βοορταρίνοτα νο 

ουμ] οετίαἰπὶγ {ο αυφεαίο Ναπρασίας, νεο] ννας ο πασά 

νοοσαφο νο ὨΏοτίαης ν]νο τοζαγηοὰ νε νο ος οἳ Ατίσέοπικοίνας 

Ῥαε Ενείς Ποοί Ένετο (Βίταῦ. 416: Ῥαπκαα. 89]: Αροζοά, 

υυίά,). 
Τνπαίον, Της νγο]]-κπονγ Ἠ11 οἳ Ες παπιο εἶσφο ἐο Οἰγπιρία 

οαπποί ροκ Ὀἳν νο πησαπί ἵπ Οίς οοπέαοκί. ᾿Ῥυπαίου Ίνας Έδεοι 
ευρπενίρά αἱ απ επποπάσον, Όπί Ῥύπκες ἴτοσι νο ἴὲ ἴ εαρ- 
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Ρ0οκ Υ. ΟΠΛΡ. 2ο 310 ἆ 

πο {ο ἵνα {οσπιοὰ ἵα ἐοο {αν ἀῑσίαπέ οἩ εἶνα ορροείέα εἰάς οί (ἶνε 
{ (Ῥκακαα. 636). Α πποτο ρτουαδ]α φαρμεφείον ἰψ Ῥίου, εἶναι 

Άδης Ἰείηᾳ αρρὶἰσαῦ]ο οἶέίεν {ο Ἠλήωπη ος {ο Απεζζιμώσι, 9 ἵη 
Ἔλναυ, Π, 86 Ῥίον τὸ Μολυκρικόν απά τοῦτο μὲν τὸ Ῥίον, απιᾶ ἵπ εἶνο 
Ῥάκκαρο αποίοὰ ὉΥ Βορυίος ΄ Ατκίάος αἄγεγκυς Ῥ]αέοποπα, Γοἱ10 143 

εὐοπῖς Ἐοτεπέίπαο αδτ], "'8εᾶ, Ο κίτοπας, σας Ώοι οπἰπαληί 
γοτίῖς εξίαπι Ἠετασ]άΐς φαοά πον ἱωρτοκαί αἰπέ (οττα ἵπ Ῥε]οροι- 
Ἀσασπα, φεά ἱταπφεππίον ο Ἠλίοπο ἵπ Ἠλίοπαια 2 ἨΠμονενες 

Ἠήαπι ἵ ακκαπιοὰ {ο ὃς ἱπά]σκίος, νο αρρ]ἱσαίίοπ οἵ στρατοπε- 
Δεύεσθαι ἴο α Ποεεί ἵπ Ἠάε, η, τα τεπονος {νο οἰεί ἀῑβου]εγ. 
Τε ἵα Ἱνονγενετ πιοςί ρτοῦαυ]ο ενα ΄ Απηιημώσι οἩ νο οοπΏπος οἵ 
Λοιοϊϊα απᾶ Τοτία, γεληεἷν νεΥ οα]ἱ Μοϊγοτίου Ελάτη ” (Ῥαπαραῃ. 

336). ἵψ ἵνετο ππραπέ, {ος Μοϊγοτίατα 6 “Ὀείνθεν Ναυρασίας απἀ 
Ἠλήωπα, απ Ἡξ γαρ {ο λοϊγοτίατα Ενας Οπεκρ]νοπίθς 8οπ οἳ Ατίκίο- 

ο ἀραε]νας οοπάποίοὰ νο Ποοί {τοπ Νααρασέις, Ῥαυδαη, 489 Ὁ δὲ 

Ὅ διὰ τοῦ Ἰσθμοῦ περᾶσθαι. ταῦτά τε δὴ παρῄνεσε, καὶ ἅμα τὸν ἐς Μολύ- 
ος κριον ἐκ Νανπάκτον πλοῦν καθηγήσατο αὐτοῖς. 

1 Κάρνον ἱππύτην. Τ19 αοσυφα(ἶνο ἱππότην, ενουρ] {ουπά ἵπ 

Α. 111 Μ88. οἳ Ευκοδίις, ο οογίαἰπ]γ 4 οοστυρίίοη οἱ Ἱππύτης, ῬαβαἨ, 

δαν ἐς τὸ στρατόπεδον τοῖς Δωριεῦσι µήνιμα Απόλλωνος: 

ο ᾱ Ἰ τὸν Αἴτωλόν, Ίπ νο οοπίοχέ οί νο Ῥάδεαρο ]αδὲ αποϊοά 
Οασπσς ἵς ἐνγίου ομ]]οά απ Λοατηαπίαη. 

4 το καὶ τό. ΒΑΔΓΠΙΑΠΠ τοπάς κατὰ τό,  ροοά επποπάκέίοι. 

411 ο 1 ᾽Απόλλωνι (Καρνείφ). Τ]νο φοἰνο]ῖα ον Τ]οους, 4, ν. 84 
οοπἑαίη Ίοαχ ἀῑΠοτεπέ αοοοαπία οἵ ἶνο οτ{ρίη οἵ ἐἶνο Κάρνεια, εἶνο Ητεί 
οἵ νηοῖν αρτοσς νι Οεποπιαας, ΟΚ ῬκυκαἨ, 238: Αίλνεπ, 616: 
ῑπίσα, ΕΣ, Η. Ερή, ϱ8. 

6 1 ἀνεμάξαο. Οἵ, Πσα. 04, χἰκ. 3 

ἔρδουσα μέγα ἔργον, ὃ σῇ κεφαλῇ ἀναμάξεις, 
Πε, {. 166 ἐγώ τε ἔπρηξα καὶ ἐγὼ ἐμῇ κεφαλῇ ἀναμάξως φέρω. 
Ὁ Ἰ (ἐκ ἀποθανόντι). ΑΛ βουὰ επιεπάκίίοα Ὦγ Βαασίπαπν ἵπ 

Ρίασο οἵ ἐναποθανόντε, νο τοκδίηᾳ οἵ Όνο Μ88, Οἱ ατα Ἰ ἐν 
ἀποθανύντι ὀνάγρῳ. 

61 Ὁμηρικὴν νόσον. Ἠοσαι, Η1. {. το. 
σ4 (ὖι). ΑΠαι νο ρααί ἴσπκο ἂν ἐλήέατε νο ἱπεροτίουί ἰν 
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α11ς ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ αοΒΡΕΙ, 

πποτο αρρτορε]αέο γεν ἵνα αν Όνο οαπλοῦ τόκδέπᾳ ᾗς, κα ή απο- 
Ἀνο, Ο δεί, σὲ, 6ν, 8ε1. 

ϱ ῥ παραβονκολῆσαι. Α ποτά πο Γουπᾶ οἰκονιῖνοτο, 
4 ” πλύθος. ΟΙ. Ηάί, 1. 6ο καταχεάµενος χρυσὺν ἄπλετον ἡμι- 
πλύώθια ἐξ αὐτοῦ ἐξήλαννε. 

ἆ 6 προδεδάνειστο. Ἰωείαν, Βασγί/, Ηἱ. πεζεττίαα {ο Ένα Ῥτάγος 
οἱ (Ἴπγεος (Ἠοπι. 11. 1. 39 {.), ροα]ς οἵ Ἰήπι αν “Ἰανίπα πασάς 
Ἰσδης) {ο νο ροᾷ (προδανείσας τῷ Ἀσόλλονν), νε ποὰι Ίο θμμμα 
(ο ὃς περαίᾱ, 

313 ο 2 προµηθούµενος, «πιακίπς Ῥτοτ]κείου {ος Οἱ. Αονοὶν, 
Εγοιι. Ἐ. 386 

ο Ἰ μὴ... ἡρμόσατο, ἵη κποἩ 4 οοπμχαοίου µή ἆοος πο εἰπαρὶγ 
απά ἀῑτοσιγ ἆεπγ νο {αο, Ὀαε ἀερτοσπίους νο Οιουρ οἳ α, 
ο, σε, αξ. ὄν. μι. Ἡσππαπη, Λάποι, ἵπ Ἠ μετ. Όε Ιάΐοι,. ὅν, 
Βου ΄ Άπερο εἰίαη 1η τοσία οτα(ἶσοπο εδ άετη ταῖο ουείπεί, αἱ ϱἄνεν- 
ἆππα Ώ9 μή Ῥτο οὗ Ρροβίθαπα ραϊσίαχ, Ἀατα αὈί τοι που αἰπαριοίέος 
περαπ{ Οτασεί, κεὰ ν]άετί ποραπά ατα ἰπά]σκπί, µή Ροπαπέ. 

Ὁ 1 μονονουχὶ φήσας, 1 Μογα]1γ ΄ αἲὶ Όσα αθλσοίηᾳ,) 1.ο.  βδοίπα 
{ο βἶνο Αα γαπος. 

Ὁ 5 Κροῖσος Άλυν διαβάς, Ἱφμνώ 
Η1. 6) (Βαασπιαπ). Της ἵ ἔγως οἱ (ἶνο πηοτίσαὶ {οτι Όαί ουἳγ τη 
Ρατέ, 0 {9 86ο ἵπ Ἠάί, {. 63 προλέγονσαι Κροίσψ, ἣν στρατεύηται 

ἐπὶ Πέρσας, μεγάλην ἀρχήν µιν καταλῆσαι. 
341] οι Πάι. {, 1 (Βαν ίπκοα) “Τὴο πποπιουέ Εναὲ νο Ἰγάίαπε 
επίοτοά (νο βαποίπατγ, απά Ὀοίοτο ἴνεγ ραέ Ονείς φαοφίους (ας {ο 
νε]ναξ Ονοῖς πιδίοτ γαρ ἀοἶπα αἱ Οναί πιοπον), νο Ῥγίέλοποκα Ένας 
απ. εγο εἶνεπα ἵπ Ἱνοχαπησίατ Ύογκο :---- 

1 επη ουαπέ νο εαπάς, απά Ἰ ος Ἱποβαιτο Όνο οσα 

1 Ἰναγο θατς {ος νο εἶ]επί, απἁ Ίκπου νεα νο ἁσταῦ Ἱππα 

πηραπο ; 

1οἱ οἳ ΤΑΥ 86ΏΡ6 Ένοτο αἰχκοιἓν νο απιοῖ] οἳ α αἰνε]]-οσνατά 
(οτιοῖκα, 

Βοϊΐπα πουν οἳ α Άτα, πΟι νο Παιν οἵ α Ἰαπῦ, ἵπ α 

οαυ]άτου ,---- 

Έταας ἵν (ἶνο γομκαὶ Ἰνοίονν, απά Ότακα νο οὀνας αὔΌονο 

Τ]νο Εγεῖ ἔννο Ἰΐπος οἵ Εἶνο οταε]ο ατο ποσά Ὦγ Οχίμοα, ο. Οεἴκωπε, 
η. ϕ. Ο. Οἶεπι, Ργοίπερί, 38. 

ϱ 1 ἐπίστημα. ΒΑΑΓΠΙΑΠΏὮ ΤΕΠΙΑΤΊΚΑ ἐ]ναί (ἶνο πνοτὰ ἵφ πο {οαπά 
198 



ος  αΟΚ ν. ΟἨΗΛΡΑΒ, 20, 31 α1ας 

Ῥαέ Οεποπισας ἵς γοτγ {οπᾶ οἳ ααὐφίαπ[είνος ἵπ µα, 39 
' Ἰνε]ουν. 

ᾱ 5 «δήμασι, ' Ὀλία οἵ Κπον]οᾶμο Το ποτὰ βο6ΠιΦ {ο ο6σις 

ο 3 ἀνδράποδον. (ποβφφ γγας ἔακοη οπρέἶτε {η ννας, απά ὈτουρΏί 
Τη θοέοτα {ο Όγτις. Ἠο 8οσπης {ο Ός οα]]οά α βαγο Ίχοτο Ὦγ απθοῖρα- 

Ὅο θα, Ἠποίαν, ἠίαί. λίονε. Ἡ. α ἐπιγελβ καὶ ἐξοναδίζα ἀνδράποδα 

- 418 α ῃ) καταλῖσαι. Τ]ο πιἰἀά]ο ποἰον πουὶά Ῥό τοφαἰτοά {ο 

2 νοεῖσθαι. Τ]ο αἀδίείοι οἱ ἐστι ἵπ ΑΗ 9 τἱᾳέὶγ το]οοἰοά ἵπ 
810, κἶἴπου Εἶνο Ιπβπίείνο ἵν ἵπ οῬ]ίᾳαο οταίοι ἀεροπάσπέ ον 

ο 6 ἡμίμηδος. Ἠάε. ]. 65’ ΑΠοι φεπάἴηῃ Ἴνοπο Ῥτοβοπίς {ο ἐἶνο 
Ὁ. Ῥοϊρλίαπε, 0πουθας α τά ἐἶπιο οοΏκα]έθά ἔ]νο οτασ]ο, {ος Ίνα νίηᾳ 

σσ οϊονίος πα Θχο τορ!γ οἳ ἐ]νο Ῥγέλοποκο :--- 
ο Νας ΕΗ νο πιο αἰνα]] οοπιο Ὕν οι α πησ]ο ἵς πποπατε]ι οί 

λ[οάία; 

Τον, ἶνοι ἀε[οαίο Ἰγάίαη, ΑΥΤΑΥ {ο νο ροῦὈ]ος οἱ Ἠογπιυς ; 
-. Ἠαεία, ο! Ἱνακίο Όνου ανναγ, πος Ὀ]ακ] {ο Ἰονανο Ἰἶκο α 

ουγνατά ” (Καν πο). 
Ὁ ι τὴν ἔκτυφον μοῦσαν, µοῖραν, ΏΟη μοῦσαν Ρατ. οοὐἵσαπα 

τοσίο (2) οκ] νοξ,. . αλα 061, αά Ῥ]αε. Ρλαεάν. 139 ΑΛ. Οἱ, Τΐπι, 
Ἰωκ. ἄτυφος (Βαασππαπη). Τε ἱ ρτοῦαδ]ο ναί ἶνο απαφααὶ πνογὰ 
ἕκπτυφοι αν {οττησά ἵπ πιέκίίοη οἱ Ῥ]αίον ἀτύφου μοίρας, ΤΙΔΗΥ 
οταν Γππέκείοπα οἱ γηλήοι ατο α ποσά Ὁγ Βαληκου; Ὀπέ Οικ ἴ9 πο 
. ϱαβιείσπέ Τεπκοῦ {ος πἀορίπρ Όνο ἱπαρρτορτίαίο τοπά(πᾳ οἵ ου, 

0 µοῖραν, 4 σαπι Ἰοοίοπεια εταδ{Η οοπκίἀετεπί ” (Καν κοα). Ο, 
Ἴδι ἆ 2 ἀλλ᾽ οἷον τὸν ἄτνφον, κ.τ.λ. 

Ὁ 5 τὴν ἅμαντιν µαντικήν, Ο{. 418 Ὦ Β ὁ ἅμαντις αὐτὸς ἐγώ, 
- Ὁ ὁ τί δὲ ὅλως, “ π νν αἲ αἲἰ, εναπροά {π νο Ἰπίοτ Μ8Β, ο νί δ᾽ 
ὅμως. 

: ο 1 τί δὲ σὺ κνηφιᾷς; Της, νι νατίους αοοεηῖα, ἵ ένο τονάίπας 
οἳ νο Μ88,, εχουρί Ενας ΛΗΤ Ἠλνο σοι {ος σύ, Βαῖ Ὀοῦν κνηφία 

' απά κνηφιάω Ἀπὸ ΠΠΚΠΟΥΥΗ ποτόα, απιά (Ίνοτο αγ ΠΙΑΗΥ οοη]οσξαταὶ 
} αποπζα{ἶοπφ: τί δέσοι κνίσσας; Ὑἱμ., τί δὲ σὺ κνισιῷς; Ὠἰπάοτί, τί δὲ 
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αιἷδς ΤΠΕ ΡΕΕΡΑΗΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 4ο08ΡΕΙ, 

σὺ κνηστιᾶς; Τουρ. αρ. Οµἱ{, τί δὲ σὺ κνησιβε; (1. απᾶ 86). Οἱ 
Όνονο μετ” οοπ]δοίατο βθοπης (νο Ἰνουί, ας τοἰαἰπίπα σοι πι Ένα 
οί λί88., απά αἰνίηςρ α εἱπιρ]ο απά αρρτορτίαΐα βοΏκο. 

33] ἆ ᾳ παραπληξίαν. ΌἨ νο τη Υ οοβησίο Τοστια ος Ἰοοοῖς, 

ΡΤΗΛ. 639. 
3144 1 ἐμπορίαν, 'ππιετο]ναπά κα, ροοᾶς, « ὑασραίπ” να, 

Ρα. τΗ. ϱοο 

ὡς ἐμὲ μὲν καὶ γῆα καὶ ἐμπορίην κακὸς Έδρος 
ὤλεσεν, Εὐίπον δ αὐτὸ λέλειπτ' ὄνομα, 

ἐνεπορενσάμεθα. αἱ Ὀς 1. πο φολκ 

πορευµένος ἀπὸ τῆς Φουίκης πρὸς τῷ Πειραιεῖ ἐνανάγησεν. 
3 ὦ Κλάρε. ΟΕ ότι ἆ ο, απᾶ Ταο. Απ. . 64, Ὕλατο να 

Ροσυ]έαχ τἷέος οἵ ἴ]νο οταεἷο ατο ἀοφοτίυεά ος Εἶνα οοσαἶοα οἵ ενα 
τ]ας οἱ Οετπιπηίσας. 

8 4 πανηµαδόν. Τὴς πποτο τορα]αχ {οστα ο ενα αἀνγετὺυ οοσατε ἵπ 
Πάι. τὴ. 184 πανημερὺν δὲ πλώοντες. 

8 6 ὁλιζοῦται, {οττισᾷ Ίτοπα ὀλίζων νο οοπαραταξἶνο οἵ ὀλίγος, 
ΟΙ Πσαι, 1, αν. στο 

λαοὶ ὃ’ ὑπολίζοναι ᾖσαν. 
56 ὁ βάκηλος ΟΚ. Ίππο, Εωπκσὴ, 356 τὸ δὲ τοῦ εὐνούχου καὶ 

τῶν βακήλων χεῖρον εἶναι. 
Ὁ 1 ἱδρῶτα. Ἠεείοά, Ορ. 289 

οὖν ὃ ὀρνθε Αψόνε θκὃ αριοήμμον νμν 

εἷς 
ῥηϊδίῃ δὴ ἕπατα πέλε χαλεπή περ ἀοῦσα. 

Βου ποίο ον 443 ἆ 1. 

Τρηχῖνα, Ττασλ]ς, Ἰνείηα 8ο πατηδᾶ τοπι ἵές “τουρ]ι ” πποση- 

ἐαίποις οἰνατασίος, τουα]]οᾷ {νο τρηχὺς οἶμος, Απᾶ Όνο ἱδρῶτα οἳ 
Ἠοκίο)ς τετκος, νι]]]ο (ἶνο Ὀ]ουπαίπα βατάεα φαρποείοά νο ῥηῖδίη 
οἱ Όλο 64116 Ῥάβλαρο. 

Ὁ 6 τῆς ἀρετῆς τοίετα αραῖπ {ο Εἶνο Ἱνορίηπίης οἵ νο Ῥαδκαρε ἵη 
Ποιιοᾶ, 

Ὦ Ἰ καίπερ δυσφορῶν ὅμως. Ἠείϊκοὶ οοττοεεοᾶ (νο απαφαα] οτᾶςς 
οἱ ἶνο γνοτᾶς, καίπερ ὅμως δυσφορῶν, {ουπᾶ ἴπ νε 88, 

ο 1 ἐθάλφθη. Το νοτῦ Ἱπραπς ῥΡτοροτ]γ ο ματι, Ἠσπου “το 
οοπι{οτί” Όαί αἷκο “έο οἶνεαί Ατίκίορα, Εφ. ατο 

αἵ κε μὴ θαλφθῇ λόγοις. 
ϱ 6 τὰς ἐν ἐλπίδι φάτνας, 'ΤΙπΏΡΕΤΟ εχἰαίηᾳ οπ]γ ἵπ Ἰορο, κα 
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τν 10ΟΚ Ὑ. 6ΠΑΡΒ, 31-24 α14ς 

ο] απ ση Ἑεραρπο Τξ αΡρεατε {ο ὃς α ῥτονοτυα] οαχρτεκείου, 
' ιὰ {ο τοίος {ο Ίοσνος Εγοά πε ]ελι 4 Ίοπᾳ ]ουσποΥ, απά Ἰοοκίηα {οτ- 
πνατὰ {ο Εἶνο {οοὰ ἵπ Εἶνο Ἱππηφες (Υ μες). “ουσ ρτογετνίογασα 

απο να ῦοταυς ᾿ (Βοραἱοτ). 
38] 34ἱδα 1 Ἐν τε τοῖσιν Εὐπέλενσιν. “Α πῖες Όναν Οεάΐ{ρις 

Ὁ. ππου]ᾶ ὓο πναπίοὰ {ο τοφέοτο {Μί9 οσαοἰο (Υ]ᾳου). τας, ΄Ώανας, 
Γ ο χωπι, ποῦ Οοάΐρυς Σαξ νε ην ΕΥ {ο τορίοτο, ος εχρ]αἶἩ γ]ναε νναβ 
ο πηδαπί {ο ὃς απἰπο]Ιρίυ]οῦ ἘΕὐπέλεισιν ἶ9 ἐἶνο τοπά(πᾳ οἳ Α. Ὀου]ι 
ο Ίντο απιὰ ἵη 216 αΤ: ἵ ἵα νο παπηο οἱ πο Κπούνπ Ρεορίο, ἱπγοπέοά 
ο τος Ένα τετ Ρπτρο8ο οἱ οὑφοιτίέγ. ΟΕ, 215 ο 1 μετὰ τοῦ ἀδιανοήτου 

ος ποιήµατος. 
α χρέος θήσεται, Ηοτα]]γ ΄ πο νμαμ πω 
πα ο οὔλισθαι χάρω. Ο ΑονοἩ. βγοπι. Ἐ. 784 

. τούτων σὺ τὴν μὲν τῇδε, τὴν ὃ ἐμοὶ χάρω 
-ἲ θέσθαι θέλησον. 
ο Ἠοϊείου (οὰ {ο οοστοσί απιά οχρ]αίπ νο πες, Ὀπέ πο γΕΓΥ 
ιο 
8 ἐκτεκμαρθέν. Το οοπιρουπά 86619 πο {ο Ὦο {ουπά εἶε- 

ο οὐδέ µιν σκομφύξεαι. Οἵ. Ἠείϊκοὶ ΄ μικρὸν ἔξεται οσί [α]κα 
το οοττεσξῖο Η0τ. Α. Τη 1 οεέ µιν σκομφύξεται. 1ο γνοτὰ ἵ9 ονἰάσπ{]γ 

ο δα ἐκ Κολοφῶνος ΟΕΠΟΠΙΔΙΦ β6ΟΠΙΒ {ο Ἠαγο Όσοι οοπδα]ἶηᾳ 
-.. ουρίας. 86ο ότ ἆ ρ. 

ὰ Ὦ { τανυστρόφοιο. Α ποτᾶ {οαπά οῦ]γ Ίνετο, 
Ὁ ᾗ (ἰναρίζα). Τμο Μ88. Ἠανο ἐνάριζε. 1 Λπὰ Εἶναὲ βααππηΔηα 

Ἠπά απεἰραίοᾶ πιγ εοπ]θείατο, Ο, 145 Ὁ 4. 
ποιηβόρους, {ουν οπ]γ Ίνοτο, 

Ὁ Ἰ ̓ Αμϕίλοχος (. ότ Ὁ το. 
Ὁ 8 σὺ ἐν Δελφοῖν εἰ γωοίµην. Ἱ{ ἐν Δελφοῖς ἴε )οἰποά πι σύ, 

Ἡ ποια ὃς απάετκουά αραία Αίας γενοίµην. ΟΡ. Πάε. ν, 44 ἐπ 
τε δὲ ἐγένετο ἐν Χίφ. 
34] 16 Ὁ / πόλο φύγεν. Ἠδε, η, 149 λιπὼν φεῶγ'. Ίλνετο 
Ἡς ο [πο ἵπ Ἠετοδοέαα, οσα ε1οᾷ Ίνοτο 

δώματα καὶ πύλιος τροχοειδέος ἄκρα κάρηνα. 
Ὁ 6 οὗ χέρες, κ.τ.λ. ἴπ Ηοτοδοέας 

οὔτε κόδες νέατοι, οὔγ ὧν χέρες, οὔτε τι µέσσην 
λείπεται, ἀλλ ἄζηλα πέλα. 

τοι 



416 ΤΗΕ ΓΠΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ΟΟΒΡΕΙ, 

6 4 πολλὰ δὲ τῇδ ἀπολεῖ, κ.τ.λ. ἵπ Ἠετοδοίια 8. 
πολλὰ 8) αλλ ἀπό οκ κα 

6 4” ῥωύμεο. Ο, Αρ. ΕΙ, ἴν. ταδη 
ἡ ὅτ' ἂν αἰτόματα ξύανα ῥέῃ ἱδρώοντα 
αἷματι. 

γατα. 6εονη. ἵ. «3ο 
«Ες πιπροέαπα π]κοτίπικε ἑσππρ]ΐ ενας) 

Β]ιακος. «Γωί. Οαεε, Π. 4 

ο «Βΐνο ἀτοαταί (ο-π μέ εἶνο καἲν ΤηΥ αἰπίυα, 
ηοἷν κο α (οαπέαίν νι α Ἱναπάτοα αροπία 
Ῥιά ταν Ῥρατο Ὀ]ουά.” 

ἆ τ Οὐ γὰρ οὕτως ἐθάρρεις αὐτῷ. αΥΊΔι οὐ γάρ (ΑΗ) νο πιοκαίας 
{, οι πω Ἰανο Οιουρ] νο απαννες Ῥτορ]οίίο {ος ονετνῖος 
οι ποπ]ὰ πο Ίνανο Ἰνὰ 9ο ππποῖι οοπβάσπου {πι Ἰήπα, ἘΈος Όνο ἵπι- 
Ροτίοσί νν]νουέ ἄν ἵπ α ουπά ἡἡοπα] 8εΏ9ο 6ο {οἱ{, 6. ΟΥ. 398. 1. 
Ην σὺ γάρ (Β10), ας ἵπ πα ἐταποἰαίοι, νο ατραπησηέ ἴν: "Του 
πτηυκὲ Ἰανο Ονουρ]έ 1 ρτορ]οείς, {ος γου Ἰναά οαοἷι ουπβάσπου ἵα 
Ἰήπα αν {ο οοπφυ]Ε ήτα γουγκε]{” 3 

ἆ / Οὐ δύναται Παλλάς, Ἠάι, τν, τα, αποοᾶ ἵπ ρα Ὁν 
ει, ΑΙ. Ἴ9., απ Ὁγ Τηοάστο, 6. Αῇ. Ομ. το. 14. 

ἆ 6 ἁδάμαντι πελάσσας. “Ἰ, Αροΐιο, Ἱανίααρ πππάο ἴὲ Άτα ας 
πάση, 

4 Ἰ ἁλισκομένων. ΆΑθίος Οία πνοτᾶ Επακουΐίας Ίνας ο εοά 
ὅσα Κέκροπος οὗρος 

ἐντὸς ἔχει κευθµών τε Κιθαιρῶνος ζαθέοιο, 
πνΊνεγο “Εἶνο Ἠπηί οἱ Ορσορς ” ἴ νο πεποταὶ Ὀουπάατγ οἳ Ααΐσα, 
απά Οναστοι νο Ῥουπάατγ {οισαγάς Πορῄῥλ, πελοὶν πακαταϊἲγ 
οοσασς {ο νο ρτορλείδας (Βαν πο). 

ᾱ 13 νῶτον ἐπιστρίφας. Τ]ετο 18 α Ἰἶπο οπή εεοὰ Ἱνοίοτο Ον 

πολλὸν ἀπ᾿ ἠπείρου στρατὸν ἤσνχος, ἀλλ᾽ ὑποχωρεῖν. 
21161 Ὦ θάη αλαμί Ο, Ηάι, η, τ1 αποῖοᾶ Ὀεῖον 18 

ο 6, απ Ρ]αι. Τλοπίή, κ. ατό. 

8 6 ἀντισπονδί. Ἐοσαπᾶ οϱ]Υ Ίντα, 

ἐπιπρέπα. Χου. ορ θε ἐκ λθωώ ἳ 
τὴν κακίαν ἐπιπρέπεῳ; Ῥ]αε. Λίο. Ἴ9ἡ 3 χάριν ἐπεπρέπουσαν τοῖς 
τηλικούτοις. 

Ὦ Ἰ ἑπακτῷ πυρί. Τους πεαϊνοά {ο ἀθκίτογ Όνο ναάίπρε κά 
Ἡο πο Ὀνωπάοτ]ο]ε ἐο 4ο 1ὲ νν]ι, ἰηφίοαά οἱ εαἰ]ίπρ ἵπ ἐἶνο {οτοίρα 
Άτο οἱ Όνο Ῥογκίπης 
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ο ος 100Κ Υ. ΟἨΑΡΕ, 34, 5 α17ε 

ὅ τῷ σοφισµῷ. ἵπ Οναί αμο α πα να] Ὀαέ]ο οου]ά ουἳγ ἔακο 
ος ἵπ ωπωσηετ, οἰεῖνετ σασἲγ ος Ἰαέο, νεῖνου ἐἶνο οσα Ὑγας θοννη, ος 

νου ἐξ ννας ϱα{λνοτοά. 
ἆ Ἰ ἐκασκικλούμενο. 86ο 121 Ὁ ὅ, ποία, 
3181 { ἡμικάκον 8ορμ. ΕΥ. 885 “Ῥοΐαςκ νΙ. τό Ἡμίκακος 

3 Ἐλκλείδης λέγα καὶ Ἀοφοκλῆν Αριστοφάνης δὲ καὶ ἡμικάκως 
το (Ἰωκπορὶ. 449 Τέως μὲν ον ἀλλ᾽ ἡμικάκως ἑβοσκόμην).᾽ 
ο 8 Ὁ γοῦν ἐπιλυσάμεος. ΟΕ. Πάει. νΗ. 141. ἍὮΌΤνοπικοεῖθς 
ο εξυοὰ οι Ενο ρηταο “Ο Ἰοὶγ Βαλαπιίς” λαέ ἔλο οταοῖο 
το Ελποκέοωθά ἀο[οαὰ {ο (ιο 6Ώ6ΠΗΥ, Ποῖ {ο (νο ΑΕνοαίαπα. 
80 ὁ κρόφασις, “απ ανοποὰ οπ 9ο Ὑ]ο]ος ἴτωο 8 Ίνοτο, ος 
ος. πετο ρτείοχί. 
ο 6 ε τὺν Ανδόν, Ο ατα 6, Πάε. 1. 65. 

6 ὔ πασσνδί, (Ο, Ταυ, η. 1 πασσνδὶ διεφθάρθαι. 
ος ᾱ Ι βασιλέα ποθῄήσε. 8ου νο οταε]ο 219 Ὁ 4. 
ο 35] πιο ι Ὑμῖν ὃ Ἑπάρτης Ἠάι, Υ, 249. Το Ιαν (του 
ο Ὑοπιας οἱ νο οτποί, πο αποἰοά Ὁγ Επφουίας, Ἴετο 8 
σος ο]ονα :--- 

ἁπνλόν, Ἠφνὸε γὰρ ἔχα µώον οὐδέ ἑ φημὶ 

| -- ὋΟη νο νατίους πποᾶσς οἱ ἀῑνίπαίίου 906 62 α. 

ο αμ. 4επ. κ. 176 
“Οἱ ροευόάσπι βΌτας, οποἱ οαἱ εἰάετα ρατεπέ 

ο Εε Ἱπρακο γοΐποταπι οἱ ρτασκαρί {αἰπιηίς ἱρηίς.’ 
Βαθίσα, ΤΟ, ΙΕ. 18 «Οαπα φπο νοἱπστθς Ίπδα (αία Ἰουπεπίας 2) 

. 6 Β γαλαῖ. “Τηουρμς. 0λαγ. αν. τὴν ὁδὸν ἐὰν παραδράµῃ γαλῆ, 

ος μὴ πρότερον πορενθῆναι ἕως διεξέλθῃ τις ἡ λίθονε τρεῖς ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ 
ος διαθάλλρ᾿ (Θαατπιαη η). 

4 ιτ κορῶνα, Ἠάι, ἵν. 16: Απίκος οἱ Ῥπουυπησκας εοἱά ενα 
Μααροπ είπες Ενα “Αροϊϊο Ἰνκά οπου οοτωο {ο Ονοίτ εἴεγ, Ὀναξ {έο 
πο οξῖνει οἵ Όνο Παλοία, απά ἵνο νο να Ώου Απίκίοσς Ἰννά 

ποθοπειρα π/οά νο ροᾶ, ναί αἲ Οναξ πιο Ίνα νγας α στον. Οἵ, Που, 
ος, 11. 1]. τε 

αΟκείποπι οοσνατη Ῥτους καροἑα ο 
Βοἱἵς αν οσα.’ 

ο Τΐν. κ. {ο ΄ Λπίο ουπκαἵστα Ίου ἀῑσοπίσπι οοστας νους εἶστα 

.. ο 199 

. 



ο μποτ -- ’ αέε.- 

α1θά ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΕΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ 608ΡΕΙ, 

οοεἰπαΐξ, 4πο Ἰαοίας οοπκυ] ααρυσίο, αὔγππκης πυπ(σαα Ἰναηκηἷν 
τεῦος τηλ ας Ργαοφοηίστα Γπιογίαίκος ἀθον, βἱρΏα «απ ποσο οἱ οἱ αίποσετα 
εοῦῦἱ Γακκι. 

καθύπνια παραπαίσµατα, ΑΙ, ' ἀε]ωκίου». Τη τους νοᾶ τοκδίηᾳ 

παραπταίσµατα, Β80, “Ἠαπάετα,) μλΕΗλδ.- - 

αρρτορτίαίο, 

36] 3390 Ὁ α ἀπήντα ἡ ἐργασία, αἱ Πωδόως 
β4Υ5 ἐἶναέ νο ννΟςπηση βοοπιοά {ο ὃς πουπάσά ἵπ απ υπακααὶ απά 
υπηκέατα] σναγ τν αἲὶ Ῥατίς ο νο Ὦοἆγ απά οεροεἰαΙἲγ ανοαε Ένα 
εγου {τοπι νο αρ]ἰπεοτίης οἳ Ένα τουῖς. 

ο 2 ᾿Ισθμὸν (δέ). “Οπιπίαπι οτασυ]οσατα ἱαπαυίοῖα ο Ἱέοτωσα 
απ η ὐκκίηνπα  (Θαασπσν). ΟΕ, οἱ, Ρουρ. νε ΡΜίοι. ες 
Ογας, 68 οἩἳ νο πησίτου οἵ οτδεἶθς, 

ο 4 εἴ κ᾿ ἐβούλετο. δω ω οἱ μα 
ΜΠἱ. αχ, 626 

αδα ' ἔτι προτέρω γένετο δρόμοι ἀμφοτέροισε, 

96 Οµ Όλο οοωκτασίίοα οἱ ῥᾳδιούργημα 000 Τφας, ἂν ων. 

ΟΥ. 143, ἨΊνετο νο νεοτᾶς σημεῖον, τεκµήριον, ἀπόδειξις, τέλος, µαρ- 
τύριον, απο νο ννη {ο νο αφοά ἵπ Εἶνο 8α11ο ἹΥΑΥ, 85 α- Ῥτοίαου ἵπ 
πρροείεήοα {ο νο {οἰ]ονίηα φεπίεπος, 

4 ι τῇ ἀποτροπῇ. Ατίοί, Κλε. . 4. 3 Ἄνμβονλῆς δὲ τὸ μὲν 

προτροπὴ τὸ δὲ ἀποτροπή. 
ἆ 4 ἀνατρέίπεν. "ὙΥἱάς πποᾶς Ύπσπα ασπίο Όσεποισας νετνο 

ἀνατρέπευ πκας αι, Ἀατα οὐ {ρφο ααοἀ ὅσα ο0ς ἀπέτρφο οἴῖαπι 
τοῦ θοζυπι ἀνέτρεφεν. Οἵ. βαρτα 430 6 4 ἀποτραπόμενοι” (8αας- 
ΤΙΑΠΗ). 

21] 3451 Ὁ 4 ἀναφαμένη τὰ πείσµατα. 458 α 4 ὧν τὰ πείσµατα 
ἀνῆπται ἐκ τῆς ἡμετέρας βονλήσεως, ΟΕ. Ἐαχ. Μεᾶ, Ἴ]ο 

ἐκ τοῦ ἀναψόμεσθα πρυµνήτην κάλων. 
τὰ πρεσβεα. Ῥϊα, Θογᾳ. 648 Α Μύώψ δὲ πρεσβᾶα δώσω 

ἐπιδιακρίνειν. 

οι Οὗ σε μάχης Τ]ο νε]οῖο β{ΟΣΥ, Ἰο]αδίπᾳ νο οταεῖα, 
{ουπὰ ἵπ Ῥαπκαῃ. 4ο]. 

4 Ἰ Παρθένον. Ψγοἱᾶ, 4 «οσο Ἰκαπιοίεί, Ἠποο ρεπαίπα 
εταί οτπηα. Νάπα  φαἱς ετεκ Οεποπισ σα Ἰνοπαίποπα αοαΗκαίππαα, 
4πυπι ἀθδ [τα ορετα Ῥτορλείασαα Γγαυᾶςς εχουετεί, εχεπιρ]ο γαπο 
εἰ Ποο πφαπα ος)” Ἰουσεῖς, Αφίαορλ. 8ψ1. Το οταεῖο ἵ9 
Είτεν ἵπ Ταπαυίο γετνο {η Ῥαυκμη. 3οι 

.φ9 



ο 80ΟΚ Υ. Ο0ΗΛΡΕ, ἃς-α8 401 

ο Ῥλαοαρου Ασἰοιοᾶσαιαο ΚἰΙΙοά Ἰας, απά αἶνο Ἱγαα {ουπά (ο ὃς α]] 
- ο 495). Ί]εα ατα (λε Γαἶκε ὑποεπέίοπα ) τε]εειεᾶ 

ς. Ἠὰι. 1. 66. Ἠετοδοέας αἀάῑς: “Βοπιο 
οτε Ἰνεκίάος ναί (ἶνο Ῥγίλνοποις ἀο]]γετοά {ο Ἰπα εἶνο επεῖτα 

Ἅ πι οἵ Ίαν νε]εῖν απο ο] οὈφετνοά Ὦγ ενα Βρατίαης. 8εε 

Ρος, Ίφονηφως, 41/ Βίταῦ. 61. 
ο ο δώσω. Το οοπιρ]είο Ἰΐπο γγας Γουπά Ὁγ Οµτά(παὶ Μαί ἵπ 

οὐκ ἄλλη ἐπιχθονίη πόλις ἕέα. 
2 Τνρπαίον. Της οοπ]θσίατο οἵ Ἠείηίοῖνεν ἴ εοπΏτπιεά 

Ἂ Όλο ουν οοἰ]αέίοι οἵ ους. Α, ἵπ πο] ἐἶνο τοβάἶηᾳ οἳ αἲ] ἶνο 
188, Τνρταῖον ἵ ουττοσίοᾶ αὔογο Εἶνε Ἰἶπο ἱπίο Τνρταίον. Τηπευ 
ο Ἱπαρη οἵ να Ῥουτα οἱ Τγτίαειν οαἱ]οά Ἐὐνομία Ἀπὸ ρτοφογεὰ ἵπ 
Οκικίοάν Ῥου. Μ. Ον, ΠΠ. αμ. Οἱ 8ιαῦ. 164 ἐν τῇ ἐλεγάᾳ ἣν 

ο ἐπιγράφουσιν Ἐἰνομίαν, Αίνεπ. 61ο; Ῥπυκαῃ. 3151 Ρε, Γεφφ. 
Ὁ 61 Α Βο]νοὶ. 

σκοπόν, “α ϱρΥ,’ Ἠείπίείνου, Το Ὀοέίος πιοαπῖπα 8οοτας {ο ἵε 
νο πιαν]ς ᾿ ος “πισδσ],” ας ἴπ Ῥ]ας, Θουφ. 6ο] Ὦ οὗτοι ἔμοιγε δοκεῖ 

ο ὁ σκοπὺν εἶναι πρὸς ὃν βλέποντα δεῖ ζην. 
335 0 ἐδίδαξας τὸν Λνκοῦργον. Ο, Βάαῦ, 483. 
5.9 Ἔωι ἄν. Ἐοι Ἔως - α- πποποκγ]]αδίο ο{, Ποπ. Π, αν. 
11], ο, Η. τδ. Της οτκεῖο 9 ουἳγ {οαπά ἵη Οαποίισαα, 

Ὁ τ ερεσβηγοέας, αρρατεπΕ]γ {οαπά ου]ἳγ Ίνοτο, 

Ὁ 5 ἐποπιζόμωοι Ἠσαι, 06, ν. τό 
.. Διὸς δ’ ἐποκίζεο μῆνιν, 
πα μα ο, 



α-δυ ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 6ΟΒΡΕΙ, 

Ὦ Ἰ Ὑπερβορεόν (, Ριπᾶ, ΡΨΛ. κ. 34 
ὧν θαλίαις ἔμπεδον 

εὐφαμίωις τε µάλιστ’ Απόλλων 

χαήρει. 
8ο {ὺο Ρίο οἱ Ορία απά Ατβό ἵπ Ἠάε. Η, 36, απά ενκὲ οἱ 
Λοϊικοία ἵπ ῬαπκαῃἨ. 392. 

ο: ᾿Αστερία. Αποτία Ἱνας ἶνο ἁπιμ]οτ οἱ Όσσα, αἶπίας οἵ 
Ταίο, απᾶ πποῖῖνετ οἳ Ἠοεκίο (ἨΠοείοᾶ, Τλεοφ. 490; Αροϊ]οᾶ. 1. 3. 3; 
3. 4), «πᾶ βανο Ίνα Ώσππο {ο Εἶνο Ἰπ]απά αδιετννατὰ οα]]οᾶ Ὠο]ος, 
ο, Ο11πι, Ηγπιν. αἲ Πε. ο 

τόφρα δ ἔτ ᾿Αστερίη σὺ καὶ οὐδέπω ἔκλεο Δῆλος. 

6 4 σὺν θώκφ. Ὁ. Πσοπι. 0. ν. 3 

οἱ δὲ θεοὶ θῶκόνδε καθίζανον. 

Οπαα, Αγολϊοςλ, Ἐχ, { Διὸς µεγάλον θᾶκοι. 
ϱ Ἰ συνθώκον,. ϐΟ, Βορ]ι. Οε, Οοἱ. 16] 

ἀλλ ἔστι γὰρ καὶ Ζηνὶ σύνθακος θρόνων 
Λἰδὼς ἐπ᾽ ἔργοις πᾶσι. 

ἆ 3 Εἰσὶν ὑδοὶ δύο. Τῆο αἴ]οποςγ οἱ “Τα έωο Ἠαψε  ἵ9 [ουπὰ 
ἵπ Ἠσιοᾶ, Ορρ. 136, απά ἵπ 'Τλο ολοίοι οί Ἠετονῖει αν φποῖοᾶ 
τοπα “ Ῥχοδίσας νο γν]φο ᾿ Ὦγ Χεπορλον, Ἁίε. βοον. Π.χ. αι. ο, 
Σπ, λ. Αγροῖ. Η. τετ; ο. Ώε ΟΛ. ἱ. 34: Ἰωασίαα, Βία σσιω, 

ο: 8Η. Πα]. αν. 18. Το βαππο οτι οἳ ακρτοκείουι ἵπ υροῦᾷ ἵπ 
Ώευξ, κακ. τρ, ᾖοτ. καὶ. 8, λα, η, 14, 14, ἵπ νο Ὠϊάκελά, δε, 
ἵπ Ἠεττησα, λίαπᾶ. τν]. 1, 4, απά Ἰαοίαπί, Πίο, πα, υΙ. 1. 8ου Ὀν, 

ο, Ταγ]οτν Τεαολίπφ οἵ (λε Τωεῖος Αροηΐες, απά Τλε ἔωο Ἠίαψε ἐν 
Ἠεγπιας απἀ Χεπορλον. 
334 ϱ { παρεγγνήµατος. Ο, 423 Ὁ 6 ποία, 

8 6 δάφνης ἐμφαγόντων. Οἵ- 112 Ἡ Ἡ ὅτι λάλον καιόµενον, εἲς 
παράστασιν τοῦ προφητεύεω τὸν θάν, 
1οορκον. 1. απά ὃς, Τα]. Π. 6. 63 (ΒΙογ]]α Ἰοψαἴεα) : 

ἔγετα οππο; αἷο Ώδφας εσας Ἰηποχία ἵπατας 

| Ύσψοαχς αἱ αείογπ ατα αἷέ πα νἱτρηέας.’ 
σαν, δα. η, 9 

εΝοσίε απἶσππιααπο οαποτία 
Εοφαίωπι γοσα]ο πιοᾶίς Ἱαπταππφας πποπιοτά({ε) 

8ος. Ὁτ. Ἁζαγοτ), ποῖο απά ππππετους Πακίτα σπα, 

Κασταλίας ὕδωρ πιόντων. Ο, Ῥετα, Ῥγοίσφ. 

«Νου {οπίο Ἰαῦτα Ρτοῖαί οαα]πο,” 

1ο 



ο . . . 

α ᾿ πωαςς, 48” “α το 30ΟΚ Υ. ΟΗΠΛΡΒ, 28-39 ο 4.6 

: 9) 6 4 ἱπποβότον, Τὴο υκααὶ ορίε]νοί οἳ Άτμου {η Ἡοπποτ. ᾖ. 

-- γἱάο Ἰαίτα, ρ. 233. Οδίοτυπι Ἰάοπι Ἡοτοδοξια 1υτο οἰέαέο (ν. 92), 
Ὅο απ Ἰίας οτασυ]! γοτυία ρείας αἰοτυτη α Οοτ]ηινίς πέολ]οσξυτα 
ος «9.6 αἲί, ᾳποάὰ Βαοσλήκάἰς οδίέαπι {αεταξ Άπο Ίη Που : 
Γ Αἰετὸς ἐν πέτρῃσι κύει, τέξει δὲ λέοντα 
ο Καρτερόν, ὠμηστήν, πολλῶν δ ὑπὸ γούνατα λύσει. 
ο Αφαῖῖα ΟΥροοἱἱ πιαίτετη ]μανάκπι εἱρηίβοαναε; ΡῬεΐτα γετο ἐτίνατη 
ο ἕπ ασα ουπφουαίαχ Λαΐοα ) (Υρετ). 
ο Ἰ Ἁτέλλ' ἐπὶ χρυσείους. Ἰ Ίανο πο {οαπᾶὰ Ελί οταο]θ εἶφο- 
ο Ἠλετο, “Ἠίο απέαπι εχσίαί ᾿ (Βαασπιση). 
οσο ἄ απ Πφὶ δὲ κενῆς δόξης. ΟΙ. Τηοουτ. 14. χὶν. 49 

....- Ὁ δὲ ἔφη 
ος Σωήμε μὲν πάσης... 

(Ἱσπιαπα ΛΑ]. φοι αποτίῖνοα Εἶνο Ἰπαί ἔννο Ὑογφας {ο Τ]Ἠουρηίς. να 
4 4 τὸ Πελασγικὺν οἶδας Οἵ, Βιταῦ, 169 τὴν μὲν Θετταλίαν 
Πελασγικὸν Άργος καλῶν (Ἠοπα. 11. Η, 681). 

4 η ἵσποι Θρηΐκια.. Όνπ νο Ίνογνον οἱ Τάσο 9ου Ἠσπι, 1, κ. 

436: Εωήρ. Άλι. 194 Ὑοτμ. Λεπ. κ. 49, Υ. 665. 
Λακεδαιμόνιαι. ὉΟ, Τουβος. Ον. Αῇῃ. Ου. τα, 1 Οὗτος 

καὶ τὰς Λακεδαιμονίων ἐπαωεῖ γνναῖκας ἀδεῶς οἷς ἂν ἐθέλωσι µεγνν- 

(ο ΤΙΣΖΖΡΡΡΕΑΜΑΝΗ Ἡοτασο αἴνου (νο καπηο ο νίος, τ 04, 
αν. 1]. 

σος ο μα ιν μι η ! 

Ἡ κα... 
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44δς ΤΗΕ ΡΠΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ΟΟΒΡΕΙ, 

ο 6 γον διζήµενο. Οἱ, Ῥκυκκὴ. 786, π νο φωοίαά ἐἶνο ογποῖό 
απά αὐάς Οικ “ Ετρίπας Κκΐπα οἵ Οτεΐνοππσηος ἐοοῖς Εἶνο αἀτίου, απά 
πιαγτίοά α- Τουηᾳ ία, Ὑε]νο Όατο ἔπνο 8οπς Τπορλοπίας απά Αμα- 
πλολσα, οἵ νεῖνοπα ενα {ΟΓΠΗΕΤ Ὑγας αἱ {ο ὃν Εχο 8ος οἵ Αροΐιο” ο, 
ΑΡ. Ελ, Η. 131] 

Χάλκεον Ίστοβοῆα θοῇ συνάρασσε κορώνῃ 
ζάγληθο. 

Οἱ. Ιοῦοεῖς, ΑφἰαορΙ. 843. 
91] 436 α Ι (Αρχιλόχφ). Το Μ88. το ᾿Αντιόχψ, να 
πολήηᾳ ἵ Κπονγν οἳ Απειοσνις οἱ Ῥατος, απά Ἠστπιαπη τοπ ασ]ν 
(Ῥου. Μην. ΟΥ. 88) Ὠναί νο Ώαπηο Ατοζηιοσίιις ἴς {ποφπεπΕ]γ Ππίες- 
εαηρεά γεν Ὠήποἱοείνας, Απζοσίνας, Απιρηηιοσίνας απᾶ οΐνοτη : 
ο 421446 4: Αθνεα. ΜΗ. (76). 

αα εἲς Θάσον ἐλθέ. ΟΙ. Βίτοὺ. 487 Πάρος: ἐντεῖθεν ἦν Αρχίλοχοι 
ὁ ποιητής ὑπὸ δὲ Παρίων ἐκτίσθη Θάσος. 

Ὁ τι Φαιστοῦ, λαο ο ἠνω Οι 3 

Ἠοτευ]ος νεο παἰρταοά ή λνατ {τοπ Βίογου ἴπ ποοοτάαπου πει 
1. οταεῖο, ΟΙ, Ἠσπι, Π. Π. 648, Ῥαυκαν. 115. 

Τάρρας,  ἴονπη οἩ νο Βου] Ἀ οί εοαέ οἵ Οπσία, νεο 
Αροϊϊο Ἰπά α- ἑοπιρίε: εί. Ῥαυκαμ. 816 συγγοέσθαι δὲ τῇ ̓ Άκα- 
καλλίδι ᾽Απόλλωνα ἐν πύλει Τάρρα. Ὠίαπι νγας ἶνο Ῥτοιποπίοςγ αἲ 
νο οσαΐτο οἵ νο Νοσίῖι ουµαί οἵ Οπεία. 

Ὁ 4 ὄλβον µή. Ἐοτ Ες τεκδίηᾳ οἵ αἲἲ νο Μ88, Βπαππππα 
οοπ]οσίατος ὄρκον δή. Ἠι οἴνει τεοκάίηᾳ, πατρίοισι νόµοις 
ῥτοῦαὈ]γ ἵν απ αἱ]ωκίρα {ο να ρτοτεευίαϊ αγίας Κρῆτει ἀὲὶ 
ψεῖσται. 

ϱ 6 Ἐπιμωιδείους καθαρµούς Ότπ Ἐρίπιοπίάσα, (ἶνο ροςί απά 
Ρτορ]ναι οἵ Οποΐο, 6ο Ῥαυφαῃ. 46 “Ίπ {τοπ οἱ ς ἑσππρίο (νο 
Εἰευκπίαπι αἱ ΑΕνεης) .. « Ερίπεπίάςς νο Κποπείαηυ Ἰς τερτε- 
κοπο αἰάίης: Ίνα ἵν ααἱὰ {ο Ἠανο βοπο ἴπίο νο οοπίἕΥ απά 
επίοτεά 4 9976 απά ροπο {ο αἱοορ: απά ναί εἶοορ ἀἱά πο Ίσανο 
Ἠέπι Ἰνείοτο Γοίγ γεατα ιά Ῥακοοᾶ, απά αποτνγατός Ίνα πτοῖςο αρίς 
Ῥοε]ης, απά πηπάο Πηβίτα ίσης {ος Αλνοης απιά οὔῖνετ οἰίος, Βαῦ, 

{79 ἐκ δὴ τῆς Φαιστοῦ τὸν τοὺς καθαρμοὺς ποιήῄσαντα διὰ τῶν ἐπῶν 
Ἐπιμενίδην φασὶν εἶναι. 

94] ἆ ι Χαρίλαος, Κπρ οἵἳ Βρατία, Ὑνα8 9οπ οἱ Ῥο]γάσσίος, παπά 
πορ]νενν οἵ Τγεατρας. 1 νο αἱᾶ οἵ Ἠ]ς οοἱ]εαρας Ατοϊεῖασς ἵνα 
ἁσείτογεὰ Εἶνο Ὀοτάςτ ἔονγπ οἵ ΛΘΡΥΕ, {ο νελοῖν ένατο πια ὃς αἩ 

αἰλπκίου τη ἐπικτήτου µοίρης. 

"ο 



ΠΒ00Κ . ΠΑΡΑ, 30-33 ασ 

337 ο 4 θαυμάζα τὸν ̓ Αρχίλοχον. ΟΠ εἶνο πιοτίέν απά {πυ]ί οἳ 
το Ατο κο. ΈἨοοσχ. Ερίφγ. χἰκ.; Οτἰμ. ο Οεἷε. Η1. 16: Εαὐτίο, 
Β, Ον. Π. ας. 16 Εατηεί!, Οἱ. γγ. Ροε. τά. 
88] ο ᾳ Μνησαρχίδη. ἈΜποκατοῖας Μἶνο {οίνος οἱ Ευπίρίάες ἰν 
Ἰνδγο οα1]οά λ[ηοκατελ]άος. 

το 5 Ὁμήρφ. Ο. Ρίαε, Όε ΥΗ. εἰ Ῥοδε. Ποπ,  " Ἀλνου Ίνο γα 
ἁτονη τρ απά Ἠπά αἰτειᾶγ ραϊἰπεὰ α τεραίαίοπ {ος Ῥοσίτγ, ἵνα 
Γπαα]τοὰ οἵ νο ροὰ νο Ἠΐα ρατεπίς Ίνετο απἀ οἱ ναί οοαπίσΥ; 
απά Ἶνο τερ]{οὰ Όντας 

Ἔστι ος νῆσος μητρὺς πατρύ ἤ σε θανόντα 

δέξεται ἀλλὰ νέων ἀνδρῶν αἴνεγμα φύλαξαι. 
---ὔὐ ο 
ἆ το δνηπαθέων. ΟΕ. Αρ. Β]ι. ἵν. 1164 δνηπαθέων ἀνθρώπων. 
Ἄρθοι Ὁ φονεὺς αὐτοῦ, 86ο Ῥ]ηέ, Ώε βεγα ων. Υύπᾶ, 66ο Ε, 

πε ζεῖν γεν αο]νν ποίο. 
ἆ ” ἐστεφανοῦτο Ἱπιρετίοσί, Ὀδοκαφο Ίο Ίνα οτονηπεά το- 

Ρεκίοά]γ. 
ο ἃ 6 ἑραστής 8ΑΑΤΙΙΑΠΗ9 οοπ/θοίηο ἐργάτης Ἀβτουν πνοὶ] γν]ε]ι 
ο ἔργον ἐπετήδενεν. Τα ρτοβίραςγ οἵ Ευτίρίάες, ἱπερ]ίεὰ ἵπ ἐραστής, 
ος πας Ἰπετο Ἰά]ο κεαπά κ]. 
ος 3309 ο Σαβαῖο Το ἔτι Ώδππο Σαπαῖοι 9 Γουρὰ ἵπ Ῥαυδαη. 

ο 541 Ἀαπαίων δὲ τούτων καὶ ᾿Αρχίλοχος ἐν ἰαμβείῳ µνήµην ἔσχε. 
ο Το Βαραοί Ἰαγ ποαχ (ἶνο {χοπείοτ οἱ Μαοοδοπία απά Τήτασο, πο 
ο πε ποια ῬηΠρρί. ΟΕ Βίαῦ. 649 Εἶτα Σάΐοι παρ οἷς φησιν 

᾿Αρχίλοχοι τὴν ἀσπίδα ῥίψαι: ᾽Ασπίδα μὲν Σαΐων τις ἀνείλετο .. . οἱ 

κ 5 ᾗ Λικάμβαι. 8ου Εατποϊ)ν Οἱ. Γψγ. Ρο, 113, απά Απο. 
ι Εν. Φ Πάτερ Λυκάµβα κ.τ.λ. απά ΕΥ. 96 

Ὄρκον ὅ ἐνοσφίσθης µέγαν 
.. ἆλας τε καὶ τράπεζαν. 
1 6 6 Θνέστην. Ευπίρίάσα ντοίο ἑταροδίοι οἩ Τηγοκίος απά ο 
Ἁ Οκάΐρυς, {τοι νο γε]ηοῖν Βέοῦαοις αποίσς ΠΙΔΗΥ Ῥαλκαρος ἵπ ἶνο 

Εἰσγίεφίωπν. 
Φωεύι Νο ἐταροᾶγ οἵ Εατίρίάσς κο παπησδά ἴν πιοπήοποά Ὦγ 

Βίοῦσσυς ος ὮΥ αυτοίς, Ὀπέ Λονογίαν απά Βορ]νουίος ομοῖν 

πτοίς α παροᾶγ οἩ νο Βίος οἵ Ῥήπους απά Όνο Ἡατρίου, 
ΟΕ Λροϊισοά. {, ϕ. -ἳ, ΟερΗ, Αφοι. 64 ε4.: σετ. επ. ΗΙ, 
3109-18. 

α 8 (δοκοῦσιν), Ἠοίπίοι, Ὠϊπά., Το ποκάΐαᾳ οἵ νο Μ88, ἂν 

ΜΕ 



δοκῶσιν .. . ἀμελῆσαι ἄν Ίο ατίκου ἴχοπι (αίης {ο οὕκατνο Ενας 
Ενο βγεί ἄν 9 αἩ αποἰραξίοῦ οἱ ἐἶνο κοοσπᾶ, 

Ὁ Ι διασκενάσαι Ῥ]αῖ, Απίοπ. 946 ἄνδρες δὲ καὶ παῖδει εἷς 

ο 6 µητρί, 866 ποῖο ου 41] 44. ἙῬπακαν. 808 οποίοι νο 
«Απο οτασῖο, ΟΕ, Ρας. Η. Ἴφα Ἐ ἡ δὲ πατρὶς καὶ µητρίε, ὡς Κρῆτες 

καλοῦσι, εί κο οἳ µητρίς Ὀείηᾳ Ρροσυ]ίαχ {ο νο Οποέαπα, 
ἆ 8 κοπρί. Οἵ ο) ἆ 4. 

84] 3490 Ὁ α ψάμμον. Ο α1ο 1. 
Ὁ 8 Κλεμήδην. Τ]νο βίοτγ οἳ 0Ἰοοπησᾶσα ἴ9 ἐο]ά αἰπιονί οκκοἲγ 

αὐ Ίντο Ὦγ Ῥαυκαπίας υἱ. 474, απά νο ἀἱκαρροαταπου οἱ Εἶνο Ὀοῦγ 
Ἰ ππου({οποὰ ὉΥ Ῥ]αέατον, Κοπνωῖωα, Ρ. 15. 

ο 3 ἐξηγητά. Ο. Ῥια. Περ. «37 Ο πάτριος ἐξηγητήν 1904. 
759. 

451 Ὁ 4 ἐπιδικάσεαι. Ο6 Ὠεπιοκι, τοι ἐπεδωάσατο τοῦ 

κλήρον. 
Ὦ 4 ἀνασχέσθαι. ΒΑΑΓΙΠΙΑΠΗΑ Ῥτοροφος ἀνασχήσεται απᾶ ἅπα- 

λήσει, {ο αποἰἀ νο εἴναπρο οἵ οοπαἑτυσήση. 

Ὁ Ἰ σιδηροῖς χρῷτο τοῖς ἱμᾶσιν, 'αἰνου]ά Ίνανο να οποπέας Ὀσαπά 
πι οι ο, Υεμ. ΑΛ. ν. {ος 

“Ἱπρεπέία φορίοτα 
Τετρα Όσσα ραπ ο ἐπκαίο {εττοφαο τἰρεναπέ) 

Ὁ 8 τῷ Θασίῳ πύκτῃ. "Το Τκείαη Όοχογ) ἵν Έῆοαμοπος, οἵ 
ννλνοπα νο αίταηρο ΒΤΟΣΥ γιεν {οἱ]οννς ἴν τε]αιοᾶά Ὦγ Ῥασκαπίας 

478 αἱ πιυοὶ Ἱεαρί, 

353 ο ι (Δήμητηρ ἀπαμήσεις). ο. Βαἱνε Ρία, 6ἳ. οπά Ἀ. 
6εοφγ. “Ταλος: "Τῆατο {9 πο επουρῖ ουση ῥτονγη ἵπ (νο ε]απᾶ 
{ος ἵτ Ῥτοκοπί ρορα]αίίου, πλ ]ο οοπαἰίς ουἳγ οἵ 6,οοο Οτοεῖς 
ἑπλναὐέαπίς ἀἱκρογκοά ἵπ έννεῖνο απια]! νή]]αρος, Ἠσοπου νο απο 
ευτρτὶκεὰ {ο Απὰ Π οα]]εά Ὦγ Ὠἱουγείας (Ρεγίεφ. 6431) Δημήτερος 

ἀκτή.᾽ 
Ὁ 3 ἐκόμων Δήμητρι. Ο, Ἠσπι, Ἠγνιπ. αἲ ΟΥ, {514 

οἴθαρ ἀρούρης 

µέλλεν ἆφαρ ταναοῖσι κοµήσεω ἀσταχύεσσι. 

Ὁ Ἰ γαῖαν ἀρώσει. Μείπεκο τονὰν γᾶν ἀναρώσεις; οἵ. ΑπΙΝ. Ραὶ. 
η, 176 καὶ ὑμέας ἄλλος ἀρώσει. Βνῖ αν νο τορα]ας Εαέπτο ἀρύσω 
Ἰμας νο ανοτέ γουνεὶ, Όνο Ὀεείατ {οσα που]ά ο ἀρύσσαω. Ὁ, 
Ὡοπα]άεου, 6. ΟΥ, 184. 



ο 3δ] 499θα 2 Κέψελος Αἰακίδης, Ἐοτ Εἶνο ΜίοςΥ οἵ ΟΥροο]υς 966 
Πάει. ν. φᾳ, απ οοπρατο 4246 6. η Εἶνο ἰοχέ οἱ Εακουίας Εἶνε 

ούπΠοπετ Ῥαϊτοπγταίο Αἰακίδης Ίνας Όθευ αι φεἑηίοά {οτ Ἠττίδης, 
ο ας ᾽Αξτίδης (Ὑαἰεἰκηκον). Ῥαπκαπίας (419) ρἶνου α {11 ἀοκοτίρ- 

Ὦγ Ἰς πούνε, απά οἳ νο απεῖεπί οπγνίηρο απά ἱηφοτίρίοπα 
πρου {ε, 

Ὁ 1 Φάλαρις. Ανεππσας (6ο2) τε]αίου ἐἶνο ἴοςγ ἵπ Εἶνο βα1ηο 
παΥ οἳ Ότο ααἰ]νοσίέγ οἳ Ἠεταε]είάςο Ῥοπ[ίοις: ας α ἀῑΠετεπί 

πεπεῖου Ὁγ Λεἰκη ἵς {οἱ]ουεά ἴπ Επι Ρία. ΟΚ. απά Κ. Βίοφγ., 
«λΛ"., 

Ὁ 6 Τῆο οταε]ο ἶ9 ρἵνεη ἵη Αίεπαειφ 
Ἐὐδαίμων Χαρίτων καὶ Μελάνιππος ἕφν, 

θείας ἁγητῆρες ἐφαμερίοις Φιλότατος. 
Ὁ 8 διαλελυμένον. Τ]ὴο πηραπίπς ἵν πο Ὑετγ οετίαἶη : ΄τηο]]ο 

πο κοἰσέυπαι (Υ1ς;), 1.8.“ {οορ]α,” “ Απ πποίτο κοἱπέα 2 (γΕεπὸ.). 
Α διαλύεσθαι οἵἵεπ Ἱηδαπς {ο «τοκοποῖ]ο) ος “βο]ο 4 αααττε], 
Ῥετ]ναρα νο οτπεῖο [9 Ίνετο οα]]οά ΄ οοποΙ]]αίοςγ,᾽ 45 ἵπ ποοοτάκηου 
πην 4343 ἆ 10 τοὺς τυράννους κολακεύειν εἰώθασιν. 

96] ἆ 5 φαλληνόν, ποτά {ουπᾶ ου) ἵπ Ελ Ῥάλκαρο, νο] 
ο ἀλοσδοτο, 6. Α[. Οω. 11. 35 ἀετίνες {τοι φαλλός. ΟΓ. Ῥαυκαη. 
- 843 ἡ δὲ αὐτοὺς σέβεσθαι Διόνυσον Φαλλῆνα ἐκέλευσεν. Έτοπι Ον] 

Ῥακαρε Ἰοὐσε]ς, Αφίαορλ. το8ό, πνου]ὰ τενὰ 

Φαλλῆνος τιμῶσι Διωνύσοιο κάρηνον. 

Βαε Ἡ ἵ ονἰάευέ Ενα Εἶνετο ἵ9 {ατί]νες οοτταρίίσα ἵπ νο Ἰαίίοτ 

Ρατέ οί νο ρακκαρο. 
. ἆ ϱ ἐφεώρων. Ἠσπ, 06, καν. 43] ἐφορῶντες. Τ]νο 86Ώ8ο ἵς (νο 
4 6.106 α. ἵπ Ἠαίοῦ, ΟῥΡ. 153 

1 οἵ ῥα φνλάσσονσίν τε δίκας καὶ σχέτλια ἔργα. 
᾿ 384 4 ᾗ ἐλάῖνον κορµόν. Οἵ, Απφορὴ, 1. 1556 

κορμοῦ τοσοντονὶ βάρος χλωρᾶς φέρων ἐλάας. 
Ὁ Ἰ δωπετέε, ἀλλὰ ποσειδωνοπετέ. Επ. 1. ἐν Τ, 7] 

Φυζβός μ’ ἔπεμψε δεῖρο διοπετὸς λαβεῖν 
ἄγαλμ' ᾿Αθηνῶν τ) ἐγκαθιδρῦσαι χθονί, 

6 1 ἠγήσωναι. Ότπ να καήαποίνο αθος α ραμὲ ἴσηφο, κου 
δεἳς, οἳ, 6), 81. 6. 

6 5 οὐ τύχην, ἀλλὰ τυφεδύνα, Α ρίαγ οἩἳ ποτᾶς οἵ αἰπί]ατ 
οι 



434ς ΤΗΕ ΤΚΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ Ο08ΡΕΙ, 

ου : τνφεδόνα, [ουβ οἱωσπλατο οα]γ ἵπ Οαἱλἰαικοὴ. ΑΡ. Εφενδίαα 
(1, «υά 8ο, Γεε.). 

οι: ὀποποσώναι,  ποτᾶ Δηφααιά!ν οί 
ο... λΜίαίλ., γη. 64 ὑποπεσεῖται διότι κ.τ.λ. “ἓὲ νε] οοσας Ον 

Ῥοοκ τν 

Τ]νο εαυ]οοίς ἀἰκουκκρά ἵπ είς Ἠοοῖς “Ἐαίο, Ἐτοο-Η1, Ἐστο- 
Κπον]οᾶμε Ακοϊαίο, ατο ποσο ος Ίσα Γα]1γ ἐτεσίρά ὮΥ πδατ]γ αἲἲ 

Ένα οατ]γ Ογἰκείαη νντίέοτα, απιᾶ Ἡὲ νε] ὃς 86ο. Ὁγ νο ποίστόπσσα 
ἵπ ος ποῖο ΟὨναί Ευκουίας να γε] αοφπαἰπίσά νι ΕΟνοῖς 
πεοσ]κα, 

1] 4874 6 (ὁ κλών). “8ίο κοτῖρεί ρτο ὁδῶν, απία οἱ εαλ]οσέαπα 
ἀοοσε, οἱ ευηκίαπίνατα ἀθείάσταίατ αυυά ρτοῖσπι Ἱνάπαπατα πά 

εἰαιλλαάίποτα φατου]ἶ ατνοτί αἱρπίβοςί (Υοἱβ). Ο, Έως, ση 

453 
σὺ ὃ' ἀμφὶ βωµούν, ὃ γύναι, Δωῤνηφόρον 
λαβοῦσα κλῶνας εὐτέκνονε οὖχον θιοῖς 

χρησμούς μ᾿ ἐνεγκεῖν. 
Ὁ ι οὗ τι δὲ κοῦρον. (ϱἩ, ἷς, Όε Πίο, 1. 49 “ θαἱά (λαδεῦ ὠίτο- 

Ίοεμς ος αἰε]]α Του αἱ Ὑεποτίο οοπ{αποῖία οπτα Ἱναπα αἲ οταν 
Ῥπετοτατη κα) πἑατίς αἷέ, Βαέυτηί Μαγίίκνο οοπίτατία 1) 

Ὁ 3 ἧροσε. ὉΟ, Βορὶι, Οεά. Την. τ49] τὴν τεκοῦσαν ἤροσεν. 
Οµ νο λοοπ”ς εαρροθοᾷ Ἰπβπεπου 9οο Ῥ]αέ, λε ἴε, αἱ Ομ, 
4ὐ] Ὁ. 

ο 34 ὑπερβλύζων. . (επι, ΑΙ. τό] ἡ δὲ ὑπερβλύζουσα τὴν 
αὐτάρκειαν δίαιτα τὸν ἄνθρωπον κακοῖ. 

ϱ 6 κακηπελίῃσι. 'Βίο Τουρίας εκ οοάίσυπα τοπίρίς’ (οι). 
Τ]νο γνοτὰ πησδαπς ον] ρα], «ἀϊκοπκο Ἰ, απά 8ο, τείετ οπἳγ 

ιο Νἰοππάες, α πιδδἶσαὶ ντίίοτ, 

358 ο 1 τὺ ἐφ᾽ ἡμῖν. ΟΕ, Ατίκεος, ΕΙ. Νίο, 11. 4. Ἰ βουλενόµεθα 
δὲ περὶ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν πρακτῶν,. Ῥ]αε. λίογ, 6Ίο Ἐ τὸ δὲ ἐνδεχόμενον 

ὡς ὕλη τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν προὔποκάσθας τὸ δὲ ἐφ᾽ ἡμῖν ὡς κύριον χρῆσθαι 
τῷ ὁνδεχομέψ. Ῥ]οεπ. Ἐπη. ντ. Β. Ἰ44 καὶ ζητεν ἔθος «ἴ τι ἐφ 
ἡμῖν ὃν τυγχάνει, 735. τί τοίνυν νοοῦντες τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν λέγομεν ; κ.τ.λ. 



Ὅπ0ΟΚ νΙ. ΟΠ ΛΡΕ, 1-4 αθθα 

....-. ος, Αείκίοε, ΕΙ. Νέα ἵ, 1 πρᾶξίς τε καὶ προαί- 
Ῥεσι. Οἵ. 8 Α. Οταπὲ ́ Πρᾶξις απᾶ προαίρεσις, Δοίοι απιά 

Κο ἴο Ἱηακο πρ οπο οοποσρίίοα, ναί οἳ ποσα] αοον.”) 
Πυἱᾶ, Πϊ, 4.  ὅλως γὰρ ἔοικεν ἡ προαίρεσις περὶ τὰ ἐφ᾽ ἡμῖν 

.. κ. ο, ΡΙαέ, Δίον. τ119 Ἐ Δία γεέθλιον. 
ο Ἡς ταρχύσα, ΟΙ. Ποπ, Π. υΙῖ. 86 

τὺν δὲ νέκυν ἐπὶ νῆας ἐὔσσέλμους ἀποδώσω, 

ὄφρα ἆ ταρχύσωσι καρηκοµόωντες ᾿Α 
6 1 δυσπέμφελον. Οἵ, Πσαπι, Π, πνὶ. Ἰ48; Παίοὰ, ΤΆεοφ. 4419. 

. 390 ο Εν ἂν ἄνω. Εν Ελ τοκάῖηᾳ οἳ νο Μ98. 
ο Νο έαΚες κελάδοντες αἱ α καυφίαπέίνο, πένουέ αἰνίπς ΑΠΥ 

δωήσωσι. ΑΝ οδιίον δὴ νύνωοι, οἀυνίοὰ ἴν 
ἵν πουά]σα, Ο, Ῥ]α. Κερ. 61ο Ἐ τῆς τοῦ ἀτράκτον 

319 1 Τσὴ (δαιµονίης) γὰρ (ἀλεῖσ᾽) ἐπιδέδρομεν (ἀλκῆς). 
Ον νο τοπία οἱ νο 88, 

Ῥικὴ δαιµονίη γὰρ ἅλις ἐπιδέδρομεν ἀλκή. 
μου νέος: “Οπιπίπο βεηκας οχἰρίε πέ νεὶ ῥᾳή τοὶ ἁλκή ἵπ 
ἁππά{ οπκα ροπαέασ: πίτα ἔαπνεν ῥεκῇ.' Οαἱκοτᾶ, Ἠοἰπ]εῖνου, 
παπά Ὠπδοτί κάορί Ον κυρκοκίου νε ]νουε (ατέλνες επημο, “8ο 
ααία Ῥοεργτίαν οπατταῖ διὰ γὺ ὑπὸ φύσεως καταδεδέσθαι οµο 
ἁλοῦσα οοπ]οοί’ (οἱ). Ἰ Ἰανο πἀορίοὰ δαιµονίης απά ἀλκῆς 
ποια οἱ, Όναέ ἁλεῖσ᾽ (ος ἀλεῖσ,, νο ρατεἰρίο οἱ ἑάλην, βοεπιΑ 
ποσο αρρτορεἰαέο Όναη ἁλοῦσ', ἵἸπ σαι, Π. αχ, 498 (04. κχίν. 
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3841α ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΕΑΛΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 6Ο0ΒΡΕΙ, 

538) οἴμησεν δὲ ἀλείς, ἵὲ ἵ9 ννε]] τεπάετοά ὮΥ Τιοτὰ Ώου “Ορ ἱοσιεᾶ 
{ας Εἶνο αρτίηᾳ.’ 8ου Βαππαπη, Γεείίοφ. 158. 
δ] οἱ τῆς φορᾶς, 1.8. τῶν ἀστέρων. 

ϱ 4 (δαιμόνων), αἀοριοά Ὦγ Ἠοιά (ποπ Τηουδστοί 11, 1ο 
παρα ἆ οἵ δαιµονίων. 

ἆ 6 «ἰρήν, ἵδρανα µαντοσύνης). Ὑα]οκεπάτν οπποπάα ίσο [ος 
εἴρειν 6’ ἕδραν ἁμαντοσένης. 
6] 9434 ο ι-3δ4 ἆ ο. Τμ Ίσπς Ῥάκκαρο ἵν α {ανουταῦ]ο 
εροεΐππεὮ οἱ Εἶνο ατραπιοπέαΊνο κἰγ]ο οἳ Ἐπφουίας Ἠπικο]{; απά 
υοίηῃ {ος νο πιοσὲ Ρατί οἶοατ απά αἰπιρ]ο {ὲ ποοάν Ἰμίο οχρ]απα- 
{οςΥ οοτησηέ, 

Ὁ  «ἰσενηνεγμένος. Της ροεθνοί Δεραίνου νο παν ρω) 
εἰατασίετ ; «νο Ίνας Ὀτουρλξ νε ον πα,” 

6 1 ἐλαθεροστομῶν. ΑθκοἩ. Ῥγοπι, Ἡ. 18ο 
ἄγαν δ' ἐλευθεροστομεῖς. 

ϱ 3 Ἴτω μὲν πρ. Το Βτεί Ἰἶπο ἵ9 ἔακον {τοπ Ἐαχ, Ῥλουν, 611 
πρὸς ταῦτ' ἴτω μὲν πρ, ἴτω δὲ φάσγανα, 

Ῥυέ νο νε]νοῖς Ῥαδκαρο ἵν α {γαβιποπὲ οἵ α ΡίαΥ οἳ Επτρίᾶσι 
επ 1εὰ Βγ]εια, απά ἴν αποεά Ὦγ Ῥ]ή]ο πάκους ρ. 8 Ῥ (Γεφίε 
Αἴϊεφον. 1. Ἰ1) νου νο Ετεί Ἰΐπο, απά αραίπ ρ. 889 (Θωοά 
οπιπίε ργοῦ, δεν, ὃ τς) πι νο γνοτᾶς “8ου [αγ Ἰπαίαπου Ίνουν 
Ἠετασ]ου εροακ. ἵπ Επτίρίάσε ΟΙ, Επ ηκου, Τόν, Ίεα. Ρίαι. ἵπ 
του» Θῶπες. ΆἉγ]εις Ἱνανίπα Ὀουρ]ξ ἨΠσετου]ος 45 α αἶανο ἐτῖοὰ ἴπ 

ταίῃ {ο Κουρ Ἠΐπα τη οτάετ, 

4 4 ἐκ τῆς αὐτοπροαιρέτου κινήσεως. Ἐνίάεπ)γ Ἱνουτονοὰ Γροι 
Απίκος, Τε Ρἰαπί. 1. 4. ΕΤ οὔτε κίνησιν αὐτοπροαίρετον. Τ]να ἑταπεία- 
ου /απείης {τοι ἵν Ἱνατά]γ ουστοσ; Όνο ππσαπίης ταῖνος ἵα 
« ἀεπ]οὰ ναί Ώνετο ἵ {ου νε] ἵπ κροπίαποσας πποσα, να ξ πακάε 
9 αἶκο εαυ]οσί {ο ποδυθκκή{γ. Ο, 26ο αχ. 

ἆ 12 ἀναδεδεγμένης, "Ίνα αβκαπηοὰ {ο Πκο]{”: ο. 2456 Ἰ. 
3948 Ὁ 3 οὔχ ἡμέτερον ἔργον ἦν. ϐΟ, Λ. 7. Βαϊίοις, Εοωπάαίοπε 

οί Βε[ίεί, Ρ. 15 "Τὴο ροτεἰίεπί τοβ]ἱκαί]οι οἳ να ἀοσιτίπο Ενας 
τοἱαπέατγ ἀθείαίοπβ Ἀπὸ 5 οοπιρ]σίοιγ ἀείοτπι]ποᾶ Ὦγ οχίοτηα! 
παπά (Ἡ γοι ο [ας οπουᾳ]ι πο) Ὦγ πισθετίαὶ οοπά σπα ας η. 
τοἱυπίαἕγ οπ6ε, ἆθου τοβ]]γ οοπβ]οί γεν νο βεπκο οἳ ροπκοπα] 

τεεροπα! υγ, απά νι Όνο 8επδο οἵ Ῥογκοπαὶ τοκροπα υγ 
Ὀσαπά πρ νο πποτα] γη] «Τ πιαγ ὃς α απηα]] πιο Ενα ἀσίοτ- 
πο ζηίκτη αἸνου]ά τοπάοτ Τε ΟνοτουρΏ]γ ἱτταοπαὶ {ο {οοὶ τἱρλίοσας 
πάρηαίίοη αἲ Ένα ουπᾶ τσ οἳ οἴ]νατ ροορῖο, Τί οππποξ Όο πιο] 
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ο πο 100 νι. ΟΗΛΡΑ, 5, 6 48 ὓ 

Ἰθνουέ Ἱπιροτίαπου Εἰναέ ἴὲ αἰνου]ά τοπάοτ ἴὲ ο/η πα11γ ἱσταβίοπαὶ {ο 
Ποοἱ ηἰμ]ίοσυς Ιπάἰρηαίίου αξ ους ονπ. Ο6. Ῥ]αέ, Π, 168 ο, 

ος Ὁ 4 αὐθικουσίον. Απαὰ ος Δι ων . 
ο ἀπικοϊ{, Ἰνα πο ἵπ οἴ]νατ πντίέοσα, νε]νο αδο ἶνο οᾳπἱνα]επί αὐθαί- 
Ρετος, ΟΓ αὐτεξούσιος. 

Ὁ Ἰ ἐνεργείᾳ. Ότ νο πιοαπίπα “ποια Εγ᾿ οϱοππρατο Βίςτ Α. 
Οτασε, Εἰλίοι οἱ Αγιος, ἶ. 434. 

ᾱ { φαντασία. Ῥ]αε. Ώε Ρἰαο. Ρος, ἵν. 14 “Φαντασία ἵδ 4η 
αΠεσίίου ρτοδποσά ἵπ νο παπά (Ψνχῇ), ον πισ]κος Ὀοξ Ιέδε]ί 
παπά Εναξ νε]]οῖι Ίαν Ρτού ποσά {ὲ Ἰπονη. Ας Τος Ἰπδίαπου ννῖνοι 
Ὦ εἰρ]νέ νο ρετουίνο γε]έα, ἔνετο ἵα απ αΠοσίίου νελ]οῖι Ίνας Όσοι 
Ρτοδποεά ἵπ Εἶνο παπά Ὦγ εἶνο αἱρ]νε; απά ἵπ οοπΏβΈ(πσπου οἳ Ες 

αΠοσείον ννο ατο οπ 1 ]οἆ {ο αγ Ὠναί ΈΊνετο ἴ9 α νεο ο]οσέ υγ] οἷι 
αΠοσία αν. Της γαρ ἶνο ἀεβη[είοι οἳ ΟἸγγείρρας, ἰποπάοά {ο 

ο Ῥτους Α΄ ΠοσεσθατΥ οοπηοχίοη ἸὈοένουη οηδαέίοηπς απά οὐ]οοίφ 
ακἰαίηα ἵο παέατο, Οἵ, Ε. απ Ῥχ. 498/ Ζαΐ]ετ, Οµέπες, 236. 

ᾱ 6 κατὰ προηγούµενον λόγον, 'ποοοτά(ηᾳ {ο α ῥτίππατγ Ἰανν, 1.9. 
α Ἱοσρου ος Ίαν ρτεγ]οαεΙγ οφίαὈ]α]νοά Ὦγ νο Ρτονίάεπου οἱ ᾳοά. 

ος θα νο ἀἰκείποίίου οἵ ρτίπιατγ ος “ απἰοοθάθπί οπ1φες᾿ {τοπα ΄ρτοχί- 
ο απαίο παρος ᾿ ϱο6 Οἷς, 1 Ραιο, αν]. 

ο 46 α 6 κατὰ τὸν προηγούµενον ... λόγον. ΒΥ “5 Ρείπιατγ 
ο αν" ἴς πιοαπί Όνο Ίων οἱ ́  νο Ῥτορος απά ἀῑκείηοί οοπκἑπέ]οα 
ο ο παέατο’ αἰ]οεοά {ο Τε Ὦγ 0οἆ, ο» εἰαίοά αὔογε, 246 ἆ το, απᾶ 

αραΐα Ὀοίονε, ὃν Ἰ, “ {ος τοββΟΝ κποντη {ο Ἠ ἰπιφο]{.) 
348 ο 6 κρυμῶν τε ἐπιφοραί. (Ο, ΡοΙγὺ. ἔν. 41. Ἰ κατὰ τὰς τῶν 

ὄμβρων ἐπιφοράς. 
349 4 ᾗ Φθείρουσι γὰρ ἤθη κ.λ. Ο α (ωχ, αν. 34 αποϊοά Ὦγ 

ἄεαι, Λ]εχκ. Ραεά. Π, 6 (810, 11) απά Ὁγ Τετ λ]ίαα, 4ά κου, , 
8, α- ρουίσγ "απο ἰβοᾶ Ὦγ νο Αρονϊο, ἵναξ νελνοαέ παπαίπα εἶνο 
ρου, Το ρτονετὺ 9 ακοτυοά {ο λεπανάας ἵπ ππατρἰπαὶ φοἱνοἰία 
οἵ κατετα] εαπείνο λί58, αποίοά Ὦγ Ταεἱνοπάστί, ὅοτοπιο ος ΤΗ, 1, 
απά Οαἱ. ἓν. ακοτίνος 1ὲ {ο λΜοπαπάες, Βοεγαίος (Η. Ε, Η, τό) {ο 
Επρίάς, Ο, Μοίηείε, Εν, Οοκίς, ΟΥ. Η. Ρ. φο8, πο τορατάν 
Ἡ ο. α (ταρτισπέ οἵ ενα Τλαία, 

Ὁ 4 ἐλενθέρῳ φρονήματι. Οἱ. Ρἱαι, Περρ. 866 ἐν ἐλενθέρῳ φρονή- 
ματι βεβιωκώς. 

Ὦ 8 φοραὶ καὶ ἀφορία, Το Ἱπηβααρο 9 ον]άσα]γ Ἱοστονοά 
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τοι Ῥ]αϊο, Κερ. 646 Α φορὰ καὶ ἀφορία ψνχῆς τε καὶ σωμάτων 

«επ Εν απά κατ οἵ κου] απά Ὀοῦγ οοσας νου Ὠνοῖς τονο- 
Ἰα6σῦς ουππρ]οίο απά τοπίο Όνο ρετρ]ατίου οἵ Ενας ανετα! 
οτυ ες.) 

Ὁ ϱ περίπτωσιν. Οἵ. ΟἼσπι, ΑΙ. 466 κατὰ περίτωσιν ἐπήβολος 

τῆς ἀληθείας ἁμῃγέπῃ. 
ο 10 εὐηνίως ΟΕ. Βα]ναῖς, Τε, ἴα. ' Ῥπορτίο ἆς εφωέε ἀῑσίεας, 

απἱ 8ο Ἰαυοπίς {αοῖϊο τορί ρααπίας, . «  Ἐδθηνίφ ορροπας 

δυσήνιος, ἐξήνιος οἱ ἀφηνιαστής.᾽ 
ἆ 12 οὐσίως '"Ῥου οὐσίας ἴσ. αὐἁ, πνευματικαῖς. ροή 

Ἱηαγμο ᾿ . Τῆς δαπηο πποαπίαα 9 καβλοἰεπΕΙγ ἱπερ]ίοά ἵπ νο απί- 

Εἰνοκίκ οἵ σώμασιν Ἀπᾶ οὗσίαις πε νουί τπακίης απ πππαθνοτ]κοά 
πάάήον {ο Ένα {οχί, 

350 α 1 αὐτοπροαιρέτῳ κινήσει. ΟΕ. α41 ἆ 1. 
8 3 ὁδεύουσα. Ἠοσαι, Π. χἰ, 669 

ἐπὶ νῆας ὁδεύειν. 

Ὦ Ἰ ἀποδοχῆς, ΄ αοοερέαπον, “αρρτονα],) α {(ανοασίέο ποτᾶ νι 
Ῥοϊγυίας, ο. ϱ. η], 19. 1 ἀποδοχῆς μεγάλης τεύξεσθαι παρὰ τοῖς 
᾽Αντιοχεῖσι, 

ο Ἰ Θιὼς ἀναίτιος. Οἵ, Ῥϊα. Κερ. όν] Ε; (σπα, ΑΙ. 149; Οµμ. 
Ελήωορὴ, αὶκ (1 οπαπισίκοῖι, καν. 424): Οἶε. Ποπ, αν. 8. 
361 Ὁ Ἰ τούτον δυσσεθὴς ἄλλος .. . εἰσάγων. Ὑϊμει οοπ]οσέατος 

τούτου δυσσεβέστεροε ἄλλος τοῦ. . . εἰσάγοντος. “ Ῥοδὲ ἄλλοι ποδοῖο 
Άη εχοἰἀετῖε μᾶλλον ἡ ὁ' (Οαἱαίοτᾶ). Επι Όνο ἑσκί περᾶς πο 
αἰεταίου. ΟΕ. Ῥ]α. Ολαγπι, 166 Α ὃ τυγχάνει ὃν ἄλλο αὐτῆς τῆς 
ἐπιστήμης, Χεῃ. λε, Βου. ἵν. 4. 45 τὰ δίκαια νομοθετεέν ἢ ἄλλα 
τῶν δικαίων, Θ9ε αἱ9ο 40 41, απᾶ δεἰ{, ΟΚ. ὤγ. 6ο1. 

353 ο 2 ἀσεβέστατος (Οα]κοτὰ ντος “ἀσεβέστεροις δεις 
τεροπεπάνπη,) απά Ἰ {οἱογγοά Ες ἵπ πι σαπεϊαίοα, Ἐπε Όνα 
οοπείτησείοη ο τούτον ἕτερος 19 Ένα ΔΑΠΠΟ 448 τούτου ἄλλος ἵπ αδι 
νἸ' Ὑιαι οὔλνος Έναν ΕΙ οου]ά ο (νο πιοσὲ Ἱπιρίους οἳ οἰαέο- 
ποεπίς 2’ 

9 7 τὴν «ἱμαρμένην «ἱρμόν. Ο. Όνο ἀεβη[ίους οἱ εἱμαρμένη η 
Ῥιαε,. Τε Ρας, ΡΜΙ, 885 Ἑ Οἱ Ἁτωικοὶ εἷρμὸν (αἱ9) αἴτιῶν, τουτ- 
έστι τάξω καὶ ἐπισύνδεσιν ἀπαράβατον. 

Ὁ Ἰ αἰτοζωή. Οἵ, Ανατ. Αά βεναρ. Ερ. 1. 43 καὶ ὁ μὲν Κύριός 
ἐστιν ἡ αὐτοζωὴ καὶ ἀρχηγὺς τῆς ζωῆς, ο. Αγία. ἴν. 34. 

ᾱ ι ἀνακίψεω. ΟΡ. πιο ἄν ἵπ οοπά [οσα] ε.α, 8ο 
2ο6 



| τς ποοκ ντ. 6Η Ρ8, 6, ] 454 ἆ 

304 Ὁ 4 ἐπιτρέψες, 266 Ὁ θανµάσαέ τις, ῆ9ἳΜ, ΕΚ. 65. 418 απᾶ 

3δ4 ο 2 ἕκπαλαι ἠγωνισμένοι, καὶ εἰσέτι δεῦρο διαθλοῦντε Τη]9 
Ῥάκκαρο πο ου]άοπί]γ ἨτίέεὮ ψ]νοα Ρετρουείοα Ἰαά Ίοπρ ταροᾷ, 

ος 8 δ) ἕνστασω εὐσεβείας “οπίηᾳ ἴο Ἰς ἀειετπιϊποά Ρἱοίγ 
ο. Β. Μι: εί, Οἶσα, βίγοπι, η. 867 σώζειν ἔνστασιν, 868 παράγειν 

ο τῆς ὑστάσεως οὐκ ἴσχυσε. γεπὺ. Ῥ]αέ. Μο. 63 Β (ποῖο). 

ο ΤΙ 356 ο 4 ἡμίδοιλον Οἵο, Ώο Εαΐο, 1] 'Ύεγος ἔἶνοτο Ἰηνά 
ο Ὅσου Έπνο ορἰπίους απποπᾳ απεἰοπέ ρ]ή]οφορ]νετα, οπς Ἰνε]ά Ὦγ Έλοθο 

ψ]νο ]οάμος Οναξ αἲὶ Εΐπρς Ἱγετο οπαφοᾶ Ὁγ Γαίας, ἵπ φας] ννῖο Εἶνδί 
ο Ελα (μίας Ὀτουρ]νέ Ὑε τε] 1 νο {οτου οί ποδοθφαίέγ, οἱ ηλ]εῖι ορίπίοα 

ος πετ Ὀσιποστίεας, Ηετας]είέας, Ἐπιροδοε]ος, Ατἰκιοίε]ος; ἔἶνο οὔ]νες 
ο μοά Ὦγ νους πε]νο Ενουριέ Ενα υενουξ Αγ {αίο αἲ αἲἲ νο 

το πηοξίοι οἱ πιοπ)ς ποἰπάς Ίνοτο ὙοἱυπίέαΓΥ,---ἴὲ θεπΙΦ {ο πο Εῑναέ 
ο αγερρας να]νοὰ {ο Ἰνοιά Ενα πηδά]ο οοπσφο, 45 α΄ ΓΓἱεπάΙΥ 
ο ππρίτο (αγδίίεν Λοπογαγίωε, οἵ, Τωκο. Ὀίερ. Υ. 41) Υαῖ Ίνο ἔακος ενα 
ο ασε ταίῖνες οἵ Ένοφο γν]νο γη] Ίνανο (ἶνο πποξίοπς οί ἴἶνο κοα] {γουὰ 

ο πποτα πθουκκίγ. Επί ν]ί]ο εροακίπᾳ ἵπ Ἠίς οννη Ἰγοσᾶς, Ίο αἰ]άος 
το ἀπίο καοὶν ἀλβου]είος, Οναέ αραἱησέ λής νε [1] Ίο οοπΒγΠΙΦ {ο ποοεκκ] 
ο οἳ {μία Οποῖοά Ὁγ Ὑ]μετ. 
-- ο 8 Ἐχθρὲ περατιόνεσσι. Τ]ο οοεακίοι οἱ Εἶνο ογαεῖο πεοοτάοὰ 

ο Ὦγ Ποτοᾶσξως, ΥἩ. 148, Ίαν Εἶναῖ Εἶνο Ατρίνες πφπίτεά οἱ ενα ποὰ 
πινοίλνος ΘἴνοΥ εἰνοα]ά }οἷπ ἶνο οε]νος Οτου]κη τη τοκῖφεἶπῃ {]νο Ῥεγείκη». 
Βίκ Οιουκαπά οἱ Ένεπι Ἰνιά Όδεον εἰαία πο Ίοπα Ἰείοτο Ὁγ Ενα 
Ἰωουδασιποπίαπς υπᾶες (Ἴδοπεπος νο ϱοη ο Απαχαπάτίάςς ; 
ψεηεῖν Ὕνας νο τοβδο γεν (νε πουν κοπέ {ο Ώε]ρ]ή. 

ἆ τ τὺν προβόλαιον, "νο ϱροας ο. Ἠὰι, γ, Ἰό προβόλονς 

δύο λυκοεργέας. 
4 5 Οωτγεέας ϱοΏ οἵ (Ἰνείτου ϱα νο Ἰΐα Ώαππο {ο Εἶνο ἔονγη Γοαπάςά 

ὮΥ Επι ἵπ Ἐανουα, Ο, μας, η, ϱΊ: Βααῦ. 446. 
4ὔδα ᾳ («τίσω), Μα ]αεὶνν οπνοπάκίοι {ος κατιῶ Τ ος κτιῶ 0Ο. 
Ὁ 4 εἰδείελον ἆστν. Ἐοε να πιραπίπα παπά ἀοτίγαίίου οἱ «ὐδείελον 

α. νο οοἵίπος Ἡοπποτίο ορἰε]νοί {ος ἠεἱαπάς ο Βάση, Γεκί- 

ἴοφνα, 113 {. 
Ὁ ἡ Ἠωία. Τὴής πάπια ἵ οκρ]αἰποὰ Ὦγ Βσαῦ, 185, ἵπ αροακίπᾳ 

οἵα ον Ώεας Ατίρηοα, 5 πυεαπίηῃᾳ τὸ ἐφ᾽ ὕψονε ἱδρῦσθαι µεγάλον. 
ακους ἵν ἀρκοτνοά Ὦγ Τηπεγάἰάσι (ἵν, του) ο πηπ ανά 
ἁἰκίκπί «οι Απορζροϊίς αὐουέ Ἰνα]{-α-ἆαγν κα] απά ο 'α 
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ασοῦ ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ Ο0ΒΡΕΙ, 

οὐἵοπΥ οἵ Όνο Ρατίαης,) Πάει. πἰ. 47 «αγ Όναὲ νο πιίπο οἱ 
Έλιωοο, πλικὰ 19 λοὰ υμέίνά, ψανο ἀλοστωφά Ἡν αν Ἐ 
πι νου (νοΥ νοπί νε οι Τῆαδος απά οοἱοπίκοῦ νο ανά, 

ο 1 ἐέοάγησεν. Το τοτῦ Πωθα1. « ἐο θ6ὲ 89 4 ῥωαγόν (μα, Π, 
15) ος Ἰσμάος οἵ {οτοίρη ανα, ΟΙ. Χαν. Πα, ἵν. 1. τἸ ὧν Ἡρικ- 
πίδας ἐξωάγα. Της Ῥατίαπα που]ά ο ξένοι ἵπ ΤἼνακος, 

ο Ἰ Τοῦτο δὲ ὑπόθεν ἴσμεν; Τί Ίαν Όσοι Ενουρέ Όναί Όνο 
τοἰα {νου ΤΗΑΥ βοπησέίτηος Ὦς υδοὰ ας ἀῑτοσί πίοττορα όνος, ναί ἔνατο 
ἵς πο εαββεῖοπί ρτουπὰ {ος δυο ΑἩ ΑποιιαΙγ. Ἠστο νο φοπίσπου 
9 ο)Ηρεἰσα], απά νο αποκέίοα ἰπάίτοσί, 'Βαί 4ο γοα ααὶς πνοπος 
4ο νο πουν Οκ” ΟΕ 151 ἆ 8 Ὡν δὲ ἕνεκα ταῦτα προσασήνεγκα 
τῷ λόγῳ; απά 966 {1ο ποῖο Ίντο, 

4 ι συναίσθησις ΄ οοπφεῖοας φεηρα{ἶου., 
ἀντίληψις ἡμῶν αὐτῶν. ΟΕ. Τπα, Του. 1ου Ο τὰς δ' ὑπ' ἀντί- 

λαψιν μὴ πικτοίσας ἀναισθήτως (κινάσιας «ἴμεν). Ὠἱοὰ., Βΐο, 4. τς 

1. μα ἡμε αν ικύ μλωσν ρωμε ρωέ ος 
ἆ 6 Πῶς δ’ ὅτι διαλεγόµεθα. 'Τὴο Οιουρ]ές Εἶναξ ννο Ίανο νι νοα 

Απακο Ὑνο Ίναγο αἶκο ἵπ εἶοερ. ναί Αβθαγαπου Ίνανο πο Ενας αἲὶ 
οας Ονουρ]νί ατο πο οφ υα11γ ἀτεαιικ) Ὠία. ει Δείπνο ρλίου, 
Απ ΄ Ώοψεατίου,” 

ἆ 7 Αρ οὐκ ὀρθῶς ἐκρίναμεν. Οἵ, αρό ἆ τ, πΊνατο ξ ἴ αεκυοὰ 
εἰναί «πομίπᾳ {9 9ο κα ἰκ{αοίοςγ α5 ους αρρτε]οηαίου οἵ συαγκοῖνος.’ 
Βυί εἰ] Π πιαΥ ο αα]κοά Ίνονν ο ννο Ἱπάμο οἵ νο οστίαἰπίγ ο 
Ον αρρτε]γεπαίου οἵ οωσοίγες, απἁ Όνο απανπος {οἴονα ἵπι- 
πηθάἱα{ε]γ, 

ἆ 8 τῷ πάντων ἐγγντάτῳ πράγματι αὐτῷ. Τη 9 κο Ένα Ετηι 
Ρεϊπείρ]ε οἱ Ὠοεσατίου (4): Ἡ πο ἁόπιοπίτο ρας, Ἡ ροιο -ν 
αχίοτηο, . . . Ἰοσκᾳαο φπε]α απ ἀῑξ, “7ο Ῥοπφα, ἆσπο Ἰ6 κας,” Η 
πο οοπε]αξ ρα» 80η οχἰκίσπου ἆθ ϱα Ῥεηαόο οοΊπ1ο ρας ἵα Τοχου ἆς 
αποίφαο αγ]]ορίκης, τηαῖς ΟΟΠΗΙΠΟ Ώπο ϱνοθο οΟπΏιο ἆο κοῖ; ἴἱ ἵα 
τοἰξ Ρας απο εἰππιρ]ο Γπαροσίου ἆο Ἱαυρσίε) 

4 τι ἀπεκτονὼς τὴν μητέρα, ως πλ 
Ρ]ιγ]ο, Όσσα υφο εἱο Ἰαά νους Ὀτίνοά Ὁγ νο ποςκ]αου απά Ρορίον 
οί Ηαταιοπία {ο φεπᾶ Πτα Ίνετ Ἰνπκῦαπά Απορηίαταας απά Όνοι 
Αἰσπππεου Ἰήπιφο]{ {ο Ένα οκροάίίου αραησί Τμουος. ὮἨΒείπα 
ἀτίγεν πιπά Ὦγ Ἰΐφ πιονοτ Ἐτίπηγος, Αἰσπππουαυ Ἱαππάστοά 
πίο Ατονόία, απά Απαϊ]γ, Ὁγ νο αἀτίου οἳ νο οτπεῖο {ο 
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Ὅ ποοκ ντ. οΠΑΡ, 7 456 ἆ 

|  δ-- Τ]ο εἰς ἰα ἐοἱά δὲ Ίαυβο ῦΥ ΑροϊΙο- 
, ΜΗ, 6. α--]. 6. 

Ι5Ἱ α { ὅ γε Πύθιος οὗ μαίνεται. ξ Αἰσπποσῃ Επ] Ίνα 

κα Ἠΐα οἵγΏ οκἰκίέοπου ος απγτλίηᾳ εἶφο, ἐἶνο ἀε]ικίου ΤηΑΥ ὃο 
ο, Όοεκακο Ίνα ἵ9 πιά, Ἠαί γου, Αροϊϊο, οεγέαἰη]γ ατο πο 

... 4, απά Ενεγοίοτο ουβ]ὲ πο {ο ρεοίεπά {ο Κπουν αηγΕήπᾳ. 

.". τὴν ἡμιδονλείαν. Οἵ, 105 ο 4. ! 
ο 4 βλένους, 4 ΥΕΓΥ Τατο ποτά, ἐἶο Αεοοπὲ γατγίηρ αοοοζάΐηᾳ 

. τα. ΤΕ ἵο τορατάοἆ ας α εαὐσίαπείνο ος αἀ/οοί]γο 
ο τὸν Οὗτω. ΟΙ. Ποπι, 0, ἵκ. 366 

Οὗτις ἐμοί γ ὄνομα: Οὗτιν δέ µε κικλήσκουσιν 

'. µήτηρ ἠδὲ πατὴρ ἠδ' ἄλλοι πάντες ἑταῖροι. 
. Ὁ / ̓ Αρκεσίλαον παρόντα. Ατοζηιισις Ὑνβ (νο {οαπᾶος οἳ νο 
Νε Αοπάσπιγ, απά - οἶίοί ορροποπί οἱ (νο Βἐοίσε, Ζοπο απᾶ 
-'.Ομεγάρρως, ἵπ νο Ἰδέίος ρατέ οἱ ἴο Εήτά οεπέυσγ Ἡ. ο. Ἡο 
Ὁ. οαττ]οᾶ Ἰία φορ είστα 9ο {ας 49 {0 94Υ “Εἶναξ Ίνο πουν ποξλίηᾳ, πο 
ο θνεν Εναξ Ίνο ἀῑά πο Κπονε Οἱ, ος, Ώε ΟΥαίογε, Η. 18. 6 οκ 
-. παπα Ῥιαιοπία Ηδεία Θοεγαἑἱοίκᾳμο εοσιιοπίδι» Ίου ππαχίπηο αστὶ- 
ο ραῖε, πλ] οκκο οετέί φαοά απ φοπαίΌις απξ απίπιο ροτεῖρί ροποίε.᾽ 
ο Ἡ ρ οὗ παρόντα, Ἐρίευτις ἀῑεά 341 8.ο., απά ΟἸτγείρρας νγας 
πο Όσσα ΕΙ] 28ο ..ο. 
: οὗ λέγω. (Ἡ. αρό 4, ἆ 8. 

α τι λεληθός, “ φοπησείπᾳ Εἶναί Ίναρ οεαροά ποίος. 

"«ἱμαρμένη (ἡ) πεπρωµένη. Ἰπ φποξίηρ νο Ραβθαρο Τ]ουδοτο 
(86. 11) Ἰωκοτία κα. Επι Τε ἵς ο] Ῥοίίος {ο ααθαπιο ὧν ει Θααγ- 

το απαπη παπά ὔ. Β. Μάγος Εἶναε ἡ Ίναν {αἱ]οη ουξ αῇίος εἱμαρμένη. 
ο ᾱ Ἰ τοῦ βαδίζεν καὶ τοῦ ἄγεσθαι. Ἑκατηρίος οἱ γοϊαπίατγ απ 

ο επίοτορᾶ ππονεπησμίς, οἵ γε]λεὶν νεο Ίνανο  ἀῑτοςί οοΏφείουκηθες τη 
ο να καπως ἹναΥ αν οί οὐς ΟΥ οχ/κίεηου, 
ο 4 8 Ὡν δὲ ἕνεκα, Οἵ, Ὑΐμες, Ώε Ιάῑοί, 19 'Ὃς αφ παπάο φαπαίέας, 
ο πατίας σσ, ῥτο τίς πέοττορκίήνο .. . Βίος οπἶπι ΟΕΠΟΠΙΚΗς αριά 

ο Εικονίωα,, . ὩὋν δὲ ἕνεκα κωτ.λ... Τα ρατου ἠπασί, Ἠσέ οἳ, 
ο Βασ ποῖο οἳ Ρα, Κερ. 669 Α "Ὃς προς βηἱέαπα ους, 

τοβατέπτοαο αἆ ομτίατα αἱ ααπα τετα τοὶ ρεπποπατα: τίς αυκοτίὲ ἆς 
ο αυοά οι Ἰπβηίέαπι αἴφυο Γποετίωπ, Ἐκ απο ραίοί αἰἴοτυτα 
εστι αἴέοτο που ροξαίκκο ου αἑασί Το αἰπιρ]ουί οκρ]απαίου 
οσα [ο ἴνο Εναέ η καςῖν οΆδος ας 206 ο Ἰ απά Ίναχο νο φυοκείου 

ἓν τοκ]ἳγ Γπά]τοςε, εἶνο κοπίοηου Ὀοίηα οΏΗρεοα], 
308 ο } κείσµατα ἀνῆπται, Οἵ, 111 Ὁ, 

.”. ο .99 
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Άδθα ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΝΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ Θ08ΡΕΙ, 

6 5 ὑπού γε. Έος Εἶνο κατεαδίο βοΏ κο οἵ Εἶνο ρατεεῖας που Βορί. 
Α/. του 

ὑπού µε Τελαμών, σὺς πατὴρ ἐμός ϐ ἅμα, 
δέξαιτ᾽ ἂν «ὐπρόσωπος. 

5 6 ὁ Λαΐῳ προµαντενόµενος, ᾱ. 5ορΏ. ΟράΜρ. Κες Ίτὰ 

χρησμὸς γὰρ ἦλθε Λαΐφ πον’, οἰκ ἐρῶ 
Φοίβου ἀπ᾽ αὐτοῦ, τῶν ὃ ὑσηρινῶν ἄπο, 

Τδο αοῖο Ἰώαίέ ἰω φανλοὰ ὃν ὢν θά κάν Ὁἳ 
Όνο Ελουπίκκαε οἱ Εατίρίάςε 

Λάῑε Λαβδακίδη, παίδων γένος ὄλβιον αἰτεῖς. 

τέξεις μὲν φίλον νἱόν, ἀτὰρ τόδε σοι µόρος ἔσται, 
παιδὸς ἐοῦ χείρεσσι λιπεῖν βίον ὣς γὰρ ἕνευσε 

οὗ φίλον ἧρπασας νἱόν' ὁ δ ηὔξατό σοι τάδε πάντα. 
Ὁ 4 τὸ µέγμα. ΟΕ. 4556 3, 151 Ὁ χ. Το αὔεπιρί οἵ Ογάρρυς 

το τοροποί]ε ἐἶνο ἀοσίτίης οἳ {αίο νι α οστίαίπ οτί οἱ {πες νουείοα 
πα πού Ὁγ δρ μννιλ ορμωιν οἱ θμριμω 
ποεηῖ τουοτᾶεὰ Ὦγ 0ἴσορτο, Ώ Εαίο 7. 

Ὁ / «ἷρμόν. Οἵ, 152 α Ἰ. 
ο] Εαν, Ρλοεν. 1] 

ὁ δ' εἶπεν, Ὢ Θήβαισιν εὐίπποις ἄναξ, 

εἶ γὰρ τεκνώσεις παῖδ, ἀποκτενε σ᾿ ὁ φύς, 
καὶ πᾶς σὺς οἶκος βήσεται δύ αἵματος. 

Τ]ς Ῥαβκαρο 9 αἶκο αποίοά απά ἀῑκουκεσά Ὁγ Οτίρου, ο. Ομΐε, 
Η. ᾳο, 

ἀ 5 πῶς ἂν (η), Ὠϊπάοσς{ε Ἡδοβακατγ ουττοσίου οἵ νο τοµή- 
πα οἵ Όνε Μ858, πῶς ἂν ᾖ. 

ἀ 6 αὖ. Ὑτμετς αρποβίοη αὐτοῦ ἵν {οἱ]ονγοά Ὦγ πιοκέ οὐ έσοτα, 
αἰνίημ Όνο πηδαπῖηᾳ "πππκίον οἵ ήτο] γῆν Όνο τεκδῖηα οἳ Όνα 
Μ58. (αὔ) εἶνα ππεκηῖπᾳ οἵ κύριος ὤν νε! ἴνο “γε]νει Ίνα Ἰναά νο 
Ρονιογ,! 

ἆ το Εὐριπίδον. Οἵ. Εαν. Ρλουν. 6] 

ἀρὰς ἀρᾶται παισὶν ἀνοσιωτάτας. 
3269 ο 6 Τμο Ῥεττναοὺί ννετο α σῖυα ἵπ νε οχἰτόπιο ποτΏι οἳ 

Τηδικα]γ. 

ἐλθών. Ἐος εἰσελθὼν ἐπὶ κ.τ.λ. Ἠεϊκεὶ τεκᾶς νι ου, 

εἰ ἐλθὼν κ.τ.λ., νς 9 ουτίαἰπὶγ ρτείοταυ]ο, 



ΒοΟκ ΥΙ. ΟΗΑΡ. 7 αδθα 

τς παριχ πηεπεῖοποᾶ 45 οπ6 Οἱ {ο πποαποέ (ταῖς ὉΥ 
. Ολαρη. 163 Β. 
Ἡ χφνῆτο, «ὰ ποσαν π]ο ποελο πἰέν Ίος οπη λαπᾶς ος 
ο μμᾶν ος 

[ γυνὴ χερνῆτις ἀληθής. 
ᾱ 4 συνίᾳε. Ον Ες {οτι απᾶ σννιες 90ο Βπ]νετίοτᾶ, Άειο 

ἴ αρέωὴ -ῶ 

έν κιν κράνα) Ἰαλοος Ρήγα, ὄψο 
παραιρήσε. 'Τετῦαπι παραιρήσει φποὰ Ἰαυεαί κα Ὀ]εσέατα 
ο αάραίο παω τίάνοι ἴαφαο τις αἀά]άΙ ΄ (Πεϊκε]), 

τ. Ἠοϊκοὶ θε πο ἐο Ίατο οὐφοτνοά Εῑῑαί παραιρήσει {9 οἵ νο 
πἰάἁ]ο νοῖσε; οἵ, Ώαπιονέὴι, 289 καὶ πόλεις παραιρεῖται οὐδὲν αὐτῷ 

-Ἰ Τρηχν’. Άοππιο Μ8Β. Ίνα Τροχήν, Βέερίνοπς Τριχὸ). Βαε 
ο αἰῑακίου {ο Ἠετευ]ος αἴνουν εἰθατ]γ ναί (νο ρίκου πηεαπί {9 

ο Ἐταςλία ἵπ Τ]νοκκα]γ, Ώσας ππουπέ Οοέα. 
ο 5.8 ὅταν, Τ]ο οταεῖο βοστης {ο τείετ {ο ἐἶνο ἀθείτασέίου οἱ ενα 
-. εοἱσαγ οἵ Ἠεταείεα Ὁγ ἔἶνο Τηοςκα]ίαης απιά οἴνοσε “(ο (ἶνο ἀθιτί- 
- πησπῖ οἵ που ἑαττίέοςγ 1ὲ νιας (ουπά(πᾳ. ἍΆΑπιοηᾳ ἴἶνοκο “ο]νογ 

 που]ά παέυταΙ]γ ο νο Ιοστίαης, {τοτα νεῖκς οἶοθο ποἰρ]ι- 

Ἴνουά, Βου Τηασγά, 1, 91, πῖθι Ατποϊάν απά Ῥορροῖς 

ο 5 ἔτι δώσε. ΟΜ. Ποαι, Π. 1. φ6 
ποῦνεκ) ἄρ ἄλγε ἔδωκεν ἐκηβόλος ἠδ' ἔτι δώσει. 

ς Ὁ Ὁ Ἰ λιμώττοµεν. Τ]νο οταε]ο β6στης {ο νάνο οτί υα ο α (απαίηο 
ο ποπ νηοῖν νο οετίαπα ετο αΠοτίηρ {ο Ενείς ἀοθτυσίίου οί 
ι Ἠετας]εα. 
- ο 6 ὃ δὴ ἔσται “αμ νε]να νε] ἵνα, νε] νο Το Όουί ΜΒΒ, 
ο νο δὲ, Όωὲ τω Ὦ, πλοὶν παν υκοά Ὁγ δολ Βιορίνοπν απά Ὑ]ρες, 
ο νο τοκδῖας ἵν δή. Ην δε νο κοπίσπου λου]ά ο τομᾶ, 45 
ο Ὠιπδοεί, σται γὰρ ὗ δεῖ, ἔσται, κἂν σὺ σιωκᾷς. 

. 4 { Λικοῦργον. Οἵ, 11 Ὁ το, πο νατο εἶνο οταεἷο νο ρεαίκος 

ο Ίφειγκας ἐ φαοίοὰ, 
ο ᾱ ει ἐξηγκωνισμένοι. απ Απίο Κλα, Εἱ, τ4. 11 οὐδὲν προεέ- 
ο α«γκωνίσας ϱοοπις {ο ὃς α πησαρίος {τοι ἱοκίηα, 'ννουέ Υ 
ο Ῥπενίους εραστίηᾳ. Το νου ἵ ουπιρουπάσἁ τοι ἁγκών, 
σος κανουν.) 

ρα 1... 



αθια ΤΠΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ Θ08ΡΕΙ, 

361 ο 5 τό γε ἐπὶ σοί “Βο {ας ας ἴ ἀερεπᾶν οἩ γους Ἰαάμο- 
που. | 

Ὁ ὁ ἀνόγωγον. ΟΙ. Χον. λίοι. 8οογ. 1. 3. 4 ἵππονν . . . οὕτως 

καταζανοῦμεν. Οἱ. Ρκὲ, (Οωπι.) Γλουγί. λα. Ιάσαι 
(Ρο ακ) 7. 49 “" ἔέαινε δὲ τῶν ἑρίων.”'” 

4 1 Διογοιανοῦ. ΟΙ, 116 ο 6, ποῖα, 
8] 3468 ο Ι τὰ δοκοῦντα Χρυσίππῳ. ος «68 ὃ 4, ποἱο. βιοὺ. 
Κα. |. ῥ. τὸ Ἂν τόν Ἠφὶ νι ἀμημώφι ιο νο 

λόγος, ἡ λόγος τῶν ἐν τῷ κόσµῳ προνοίᾳ διοικουµένων, 4 λόγον καῦ ἂν 
τὰ μὲν γεονύτα γέγονε τὰ δὲ γυύμενα Ὑύνται τὰ δὲ γφηνόμφα 
γενήσεται. 

Ὁ 6 Μοαῖραν. Οἱ Πσαι, Π. τἰ. «88, ἄτοπι Όνο σροοοῖι οἱ Εωώνος 
ίο Απάτοπικοϊο, ἍΤῆο 8411 Ῥάλεαρο, πι ΤΙΑΑΥ οὔνοτν ποσα 
Οποε]ς απά Τα ὔπ απ Ώνοτα, ἴν φποίοά Ὁγ Τήοπιας πεκου (Όεκα 
οἳ Ῥείοτνοτουρ]), νο. ν, Ρ. 349, ἵπ απ ἱπίετεκίηᾳ ἀἰκουφείον ος 
Ἐαίο απ Πα τε]αίσοη {ο Νοοοκαεγ απά ΟἼναπος, 

6 4 Αἰτῶν γὰρ σφετέρῃσω. ἵπ Ποια, Π, ἔν. ον. 
οἵ Όνο Ἰΐπο ἵ9 κεῖνοι δὲ σφετέρῃσιν. 

ο 6 ἐξ ἡμέων, Το αρεακετ { Τους. ος. Ποαι. Οἱ. ἴ, 4». 
Ῥορε)ε τοτείου, νουρ] πο τετ Ἠεοταὶ, Ὀτίηρ, ους [οπου Ένα 
Ονουρ]η {ος νε] λεἷι νο Ῥακκαρο ἴ αποίοά Ὦγ οςς απΏνος, 

ἆ το ΟἨ νο {οστα τεθνήξεσθαι 966 Ἐἰπικίεγ”» ποῖς ον Ατίκορϊι, 
Αελαγπ. 699 “ Εφαίάεπι ετοδἰἀεσίτα γείετος ΑΕῑοος ἀῑπίκαν τεθνήξω, 
γοορη(ἶογος τεθνήέοµαι : τεθνήέω επῖπα π]παῖς ΑΕῑοο ἀῑσέαπα γ{άσίατ 
Ἰείαπο βοϊοεσίη. Ῥ. 57ο, απ αἰέοτατα (οσπιαπα Βοεταία ταπι- 
πικεἶ αποοτϊέαίο οοπῄσπια.) 

3684 4 Ἡ γὰρ τοῦ ἆσσα διαστολή. Ο αόγατ, 114 Ὁ 1. 
ἆσσα (Ξ- ἄτινα) πηκος α΄ ἀῑκποίον  Ὁγ Ἠπείηα να ακεγ- 

εἶση {ο Ενα οἶπας οἵ ἐήπρε ἀεετοσά Ὦγ (ο. ΟΕ, 165 α ταῦτα 
μόνα ὧν ἐστιν εἱμαρμένη. 

Ὁ 3 οἶχ ὅπως. . . ἀλλὰ καὶ... ὉΟ. ΕάεΙν Αρρεπάϊκ {ο 
ΡΙαΐο, Αροΐοφ. 8ος. 151 Ὁ. 

Ὁ 8 µιμουµώφ. ΟΕ. Ρα, Μον. 46 Α Αλλ’ ἐκεῖνο μᾶλλον οἴέσθω 

µίμησιν εἶναι τὴν ποίησιν ἠθῶν καὶ βίων καὶ ἀνθρώπων οὗ τελείων 
οὐδὲ καθαρῶν οἱ δ ἀνεπιλήπτων παντάπασιν, ἀλλὰ μεμιγµένων πάθεσι 
καὶ δόζαις φενδέσι καὶ ἀγνοίας, διὰ ὅ εὐφνίαν αὐτοὺς μον 
µετατιθέντων πρὸς τὸ κρεῖττον, 



.ἑ.- Ρείπαας Ζεπο, Ρος (0Ἰδαπί]νεα, ἀείπάο ΟἸγείρραε, 
ο οοπηοπἱοἴατυπα (απ]αγαπα γοάστο γαξίοποπε, τουαυηογαπι, ουσ 

-υ--υ---- εἴε, οπΗκα5 εχρ]Ίοατο. ΟΕ Ζο]]ετ, βίοίος, 
ο. 

3 .ᾱ τ τὸὰς Μοίρας. Όσππρατο ἐἶνο ἀθκοτίρίίοι ἵπ Ῥ]αΐο, Περ. ότ 0, 
π ο. ως τυνωνίκς ᾱ- ὡς οἰκάιήαἲ Πές. 
ο ΙΕ, ποοοπυραπ]εὰ Ὁγ (ἶνε Βίτεπς αἰπαίηπᾳ ασ] α αἰπρίο ποίο, “Το 
το οἶ αν ἱοροβῖνοτ {οστα 906 ἨΓΠΙΟΠΥ απά τουπά αὐοπέ, αἱ οφαα] 
Ὁ πασναϊς, Ένετο [9 αποϊ]νες Ὀαπά, Όνγου ἵπ παπαδες, εαοῖι αἰθίπᾳ 
προς Ίος πτοηο: Εἶνοιο πο (ἶνο Ἐκίος, ἀπυμ]ίοτε ο Νοοοκκίεγ, 
ο νο απο εἰοίλνοὰ ἵπ νε]έο ταπηθηξ, Απά Ίνανς ΟΓΟΝ/Π οί γνοοὶ 1ΡΟΝ 
ο Ενας Ἰνομᾶς, Τμαεἰνεκία, απά ΟἸοέ]ο, απά Αίτοροβ, Ὑ]νο ΄ΔοοοπηραΥ 
ο πν Ονοῖς νοίσες ἐἶνο ΊνασπιοηΥ οἱ ἐἶνο Βίτεην---],αοἰνεοῖς αἰπρίηρ οί 
νο αεί, ΟἸο]νο ο Εἶνο ρτοβοπέ, Αίτορος οί Εἶνο {αΐπτο; ΟἸοέ]ο 
ως μα Μιὰ οἱ Ίος τἱρέ Ἰναπά (νο 

ὃν ἃ αοἲν Ἰαγίπα Ἰνοὶά οἵ οἴεῖνει ἵπ ἕατη, Εταί νε] οἩς Ἰναπά απὰ 

ο ΡΑΦΡΗΕ Τίς τουδοτίηᾳ οἵ εἶνε Ραδεαρο υγ Ὀτ. Ζονγείέ 
το 1 πο Ίσως οχαοί (ἶναη ρτασε(]. 

ᾱ 4 "χρεών, πφυ]ὲ Βαἱάμα, τὸ «ἵμαρμένον τέλος ζωῆς. Λἱλιανός 

ά4ι ώ υ : 

ο ᾱ 6 λαγχάνεν ἑκάστῳ τὸ πεπρωµένον. Έψο πποᾶες οί οοπκίτως- 
Ώσα ατο ροκίο]α, ᾖἸωε]νοκία πιαΥ ὃφ πορτοροπ{σά αν ' ομἶπᾳ Ἰοῖν 
{ος νο ἀεκίαγ οἵ «νο παν”; ο (σετ) λαγχάνειν ΤΙΔΥ ἨΠΟΚΗ 

Όνο Ἰο ος” απά Ένα ϱοπφο γε] ἵνο "Ἰδοβακο ναί γε]ήον 
Ἡν ἀεκποά {αἳἷς {ο οαον καν Ἴσε Της πταπείήνο κο οί 
λαγχάνω ἵ {ουπά ἵπ Ῥΐαε, Γεφφ. ἵν. Ίου ο πῶς µέρος ἑκάστων ἡμῖν 
εἴληχε, απά 9 Ἐαχ, Πέρροί. 8ο ὅσοις . . . τὸ σωφρονεῖν εἴληχον, 
πηνατο 00 Ῥαἱεγν ποίς, Οἵ, Πσα, 06, κ. 16ο, Βιαῦ, {43 τὴν 
μὲν πρὺς νύτον λαχεῖν φασι Δενκαλίωνι. 

. Ξ : 



α6εῦ ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΗΑΤΙΟΝ Το ΤΗΕ αοβρει, 

304 Ὁ 3 µαίνσθα, Οζ. Ὠΐομ. Ἱ. Έεπο υἩ. 1η πάντας τε 

Τωο, Η4. 6. το; Τοἱϊος, δίοίοε, 114: Που, Αα, Π. 41. | 

Ὁ 4 Αλκμαίωνι ΟΕ, αδό ἆ ττ, 101 α 4. | 
ἵνα δὲ ἡ δύο μόνου. Οἵ, Λἱεκ. Αρἰκοά, Ώε Ραιο (Βταπο), 

αανίή. φο τῶν δὲ ἀνθρώπων οἱ πλεῖστοι κακοί, μᾶλλον δὲ ἀγαθὸς μὲν 

Ὁ Β νόµου. Ῥ]πίατο, νε Κεραφμ. Δίοίο, 1, (1ο Ἐ), αγ. 
Οἶναξ εἶνο Βεοίος τοφατάεὰ Εἶνο ᾳτοπί Ἰαννρίνετα, ΟἸοἰκέμοπος, ἵγσαγκας, 

απά Βοΐου, 4» {οεῦ]ο απά βοπδε]οκα, 

ἆ 5 οὐδὲ οὕτως ἐχρῆν φύσει. «Μοᾶσαι Μίο αφποφοάίο Διαίῖν 8, 
εοί]ετο ἀἰββοίο,... Οπ]ὰ εἰ τονοτυαέατ οὐδὲ νεὶ οὐκ ἔχει τοῦτο 
φύσιν’ (Υ1μετ). Τῆνο ρ]ταθο φύσιν ἔχει, "Τε 1 παξατα],” Ἡ υκοᾶ Ὦγ 
Ρἰαΐο, Περ. «3 Α, 489 Β; Ὁγ Ἠάι, Η, «Ἡ; απᾶ ὮὉν Ὠαπιοκν, 
Ογλ. Π, 45. 14. Ἠεϊπ]ολεη ρτοροθος οὐδὲ οὕτως ἔχει φύσα. Ἡ 
αγ εἴναημε {9 {ο ὃς πηπάο ἵπ νο ἐοκέ, Τ εἰνοα]ά ρτοίος οὐδὲ οὕτως 
ἔχει φύσιν, "πο ονεν ἵπ Οία οαφο (1.6. νο (νε αρτου γην 
γου) ἵ 4 ππεατα].) 

καὶ (εἰ) µή. Τιο Μί88. Ίανο ου]Υ καὶ μή, ἴος ον Ἠσίηί- 
οἶνθη επ εΗεπίος εἶ µή: Ὀπε Ὀοξ]ν καί απᾶ «ἰ ατὸ του ἰχοά. 

34656 ο 1 τὰ πάντα ἁπαξαπλῶς. ΟΕ, Βεχε, Ἐπαρ. η, 438 πάντων 
ἁπαξαπλῶς μὴ καταληπτικἡν φαντασίαν κριτήριον εἶναι. 

8 4 τῶν Μοιρῶν ἀριθμόε. Οἵ, 161 ἆ 4. 
Ὁ 8 ἐπὶ σφαίρας βεβηκωῖαν. Ῥ]ϊαε, Τε Εοτέωπα Κο, "Νο 

Ροΐκίπαᾳ Ἰνογμο]{ προα Πρ ννίηρα, πος κεἶπᾳ ἄσνγν Ίνα {ους οἩ 

Μρ-ίου προῃπ α ρ]οῦο, ἆθοφ αἶνο οοπιο αρρίως απά πανετίηᾳα, απά 
νο ἀορατέ απἰήπάΙγ..  Βαε οι εἶνο ἄτανν Ἴσας {ο νο 
Ραἰαξίαπα, απά οτοββος νο Τΐΐος, αἶνο αγ αλίάο, ας ἵξ 8οοπια, Ίνοτ 

πίπσα, Ρας οἩ Ίος καπάα]α, απά Ἱσανίης (να ἐτοπεῖετοις απά 
υηλίαὈ]ο ρ]οῦα, ο επίετ Ἐσππο ο πποαπίηα {ο αὐίάο, Ῥαυκαῃ, 
ἐν. 39. 3, 5479 Εναί (ἶνο Ετνί ππεπίίου οἵ Τύχη (Βοτίαπα) Χπονη ἴο 
Ἠάπα 19 ἴπ νο ΗγπΙΝ (ο {λπείεγ (ν. 410), παπά Οναί Όνο τας αἰαίηο 
οἱ Ἐοτίιπο πάς πο ὮΥ Βαραϊας {ος νο ροορίο οἵἳ Έπιγταα, 
Εοτίαπο Ίναρ α ρ]οῦο οἩἳ. Ίνετ Ἰνειὰ, απά ἵπ οπο Ἰναπά νο Άοτα οἳ 
Απποζ“ῤνοας, ας νο Οτοείκ οαἳἱ {ε,’ 

ᾱ τι συγκαθεµάρθαι. Ο, Ῥία, Ώε Εαιο, 669 Ἐ οὕτω δὲ καὶ 
ὁ τῆς φύσεως νόμος τὰ μὲν Καθόλου προηγουμένως, τὰ δὲ Καζ 
Ἕκαστα ἑπομένως. Ἔστι τε εἱμαρμένα τρόπον τινὰ καὶ ταῦτα πάντα 
ἐκείνοις σννειµαρµένα. Όἷο, λε Εαίο {3 "Ἠπαος ταὔο α Οµεγείρρο 
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Όττο Μοοκ νι. ΟΠΑΡΑ. 8, 9 305 ἆ 

Ππβούοιι οορυϊαία. . .. Ἠδος, υὲ ἀῑχί, ουη/αἰαίία Ί1]ο αρροϊ]αι.’ 
"Ἄθθδα 6 Ἠγήσαρχον. Ῥκηκαη. 481 9.78 Ενα απ Αμενατοΐνις 
ΑΕ Βονοκσωίαο που νο ὑοσίαρ-πιαίοδαν οἵ τνοα αὲ ΟΜπαρία, 

.Ἐγί]νο, απά Εἶνο κε». 

το τῶν ὀναργειῶν, ' φομαίυ]ο ουἱάσπους.) ΟΙ. Βοχί. Ἐππρ. Αία(Λ. 
ο ΥΕ 16ο ἡ δέ γε αἴσθησις ἀκίνητος μὲν οὖσα καὶ ἀπαθὴς καὶ ἄτρεπτος 
ο οὔτε αἴσθησίς ἐστιν οὔτε ἀντιληκχτική τωος, τραπεῖσα δὲ καί πως 

ος παθοῦσα κατὰ τὴν τῶν ἐναργῶν ὑπόπτωσιν τότε ἐνδείκνυται τὰ πράγ- 
3 ματα” ἐν ἄρα τῷ ἀπὸ τῆς ἐναργείας πάθει τῆς ψυχῆς ζητητέον ἐστὶ τὸ 

Ὁ κριτήριον. Οἵ. 319 ο, Ποίθ 08 κατάληψις. 
το 307 ο ς ἂν ἔσεσθαι. ΟΕ. 462 4 4, ποῖς. Έλις, . Δοωμίδωνα, 
ον ῥᾳδίως ἂν σφίσι τἆλλα προσχωρήσει. 

ο ωρορας ἳ. Βογ, Ον λε ΕΠΗ, Ρ. 11: 
Τα ἵς ον]άσμΙγ ἐιο ἀοβηίέίον οἵ Ἰνοσίγ π]ήοῖν πηᾳ]έ νο 
-. ακροσίοά (τοι α ρλονορ]ήσαὶ ΕΙΓΠΚΕΥ; ἵὲ πείοτ βο]οὶγ {ο ἴ]νο 
ιό ών τν» 
ο ορίωίοωο οἱ Ηοῦδαι, Οοἱ]ίης, Ρεσσίογ, απά Εάνιακᾶς, ΑΙΙ ἶνεφο 

οοπευστεά ἵπ πιαἰπίαἰηῖηρ ἴἶνο ἀοοσίτίπα, ια πναπ)ε 

-.Ἰῶοτέμ ουποίοία ἐν Λία δείπρ αὐία (0 40 ιολαί Λο ιοὐῖίε, θέ ελαί λίε 
πο πιρπονοωκηφρφεηρθινώνναβψνντν 
ο μοίσεα, (ο κἰαίε οἱ Μία πνίπᾶ, απ (λε εἰγουηιαίαποες ἐπ εολίολ Δια 

ι {4 Ρἰασεά, αἲ οί ιολίοὴ αθαίη αγε ἀερεπάεπί οἩ (Λο ἰαιοε οί παίωγε, 
ο λωνον ου ρλψεία!, Οἱ 1. 8. ΜΗΙ, βγει οί Ιοφίο, Ἡ. 4ο], οἳ 
1Ηεγίψ ανά Νεο. 

4 α Αϕροδισιέως Αριτοδικίαα,  (οννη οἵ Οατία, νο ταἶπς ος 
ο ψηλα νετο ἀοκοτίνοά Ὦγ Εεἰίοννε, Γψεία, Ρ. 33. Το ρτίνί]ορον 
ο πιαπίοὰ {ο Αρικοδίαίας Ὁγ Σαἱέαφ Οµοκας απά Απρηδίνς γνογο 008” 
ο Αππισὰ Ὁγ νο Βοπαίο {η Ενα τοίρη οἱ Τνοσίως (αο, Απαὶ. 11. 63). 

Όπο οἵ δω οοἶπα {9 απρτανοά {η πο ία, Οκοφγ. 
4 6 Περὶ «ἱμαρμένηε. Αἰεχαπάες, οπ]]οά ὁ ἐξηγητής, π5 δοίης 

ος ενα πηοσὲ {ππους οοαποπέαίος ος Ατίκίοι]ο, ἀσάἰοκίοά Ἰής ἐποβείοο 
το Ον Εαϊε (ο Όνο ]οἱπὲ Ἐπωροτογν Βογογυς απά Απιοηῄιμη (Οαγασα1]α), 

1φο-σες Αα. δ., Βπήοι, Ὀία, ΟΚ. ανά Ν. Πίοφν, 
Θ] 30641 Διαρένα, Ο, Ατίνος, Άψε, Π, 4 "ἵπ 906 γα 
Ένευ νο Ἠαίως επ µο ἴ9 ρου {ο νο ϱτο-οχίσίηα εωἱίαπου ους 

1.” 

υ---.... 



4084 ἍΏΤΗΕ ΡΠΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ «08ΡΕΙ, 

οἵἳ πο α Ον ἱ πηβᾶο, 49 νο Όποπκο ὀἵ α΄ Μαίις (0 
Μα κεη)ν ἵπ Αποϊ]νοτ νεαΥ {ο (νο Γοηπ απᾶ Ῥαξίστη, νηηοἒν ος 
τονροΏς {ο (]νο ἀοβηἰείου οἱ (ἶνο /ογηιαὶ «εποι (ποῦ τί ἦν εἶναι)... 
Αραΐιν Οναί {τοι ννήο οσο (νο Ετκί Ἱνορίππίπα οἵἳ εὔνππμο ος 

τον, 8 {ος ἱπαίαπου Ίο νο πηπ]κος (]νο τοποῖνὸ ἴ α σπα, απά Όνο 
(α]νοι 9 ἶνο «816 οἳ εἶνο ο)Η1ά, απά κεπογα]]γ εἶνο ππαῖκος ἵν ενα 
επ 9ο οἱ εἰναξ νε]]ο]ι 9 πηκάο, απά ναί νε] οι οἴναπρος ἵς Ενα ο. 
οἱ νο Ενίπα εἰνκηροά (νο εβείεπέ ο πποίίοε οσωκε),. Εατίνας νο 
επ, {ος νο βαἷκο ο νελοῖν α Οήπᾳ ἵ ἆσπο, ας οἵ νια]κέωα νο επ 
ἵς Ἰνοσ] εν (ένο βπαὶ οσικε). Ἐοτ νε {ουτ-{οἱά ἁῑνίκίου οἵ οππ9ος 
5.6 αἶκο Α πα. Ῥου. , 1} Μείαρἠ. 1. 3. Ἡ ἵν. 4. 6--ο, 

ἆ Ι δισκείων, "Τῆηε Ὠϊφοσίνοῖας οἳ Ἀίγτου, εἶνο Ἰνουί οἑπα ιοί οἵ 
νο Ἀακείπιο Ῥαΐπου) αἲ Ἐοπιο να ἀἰφοονοτοά ἴπ νο Ἠοπί 
απ απί οἳ νο Ἐλφα πα, ΟΕ, Ἰωκηοααί, Εαφωίπε Μαφαείπε, 
Νου, 1889, 

ἀκοντίζων. Τηο Ώογρ]νοτου οἵ Ῥοΐγοίοίέιο ο ἀοοσεῖνοά ὮΥ 
θα σα, Ἡ. 12 ας ' Ώογγρλογον Ἠαπα αρέαπι νοὶ παήαο νεὶ 
Ραἱαρκίτας, Το Ογοννίαα οἱ Ένο φποῖξ απά ]αγε]ίη ννοτο τορα]αγ 
εχετείδες οἵ νο ραἱαοτα. Ατίκίοι, λψε, Π. 4. 1-5. 9. 
370 Ὁ 4 ταῦτα αὐτοῖς ῥήμασιν. "γι Ον απά ἐἶνο (οΗοπίηα 

ἀἰκουκκίοῦ οΟππραΓο (νο ἀἰκφαἱκτάον οἱ Επακουΐας Ἰήπιφο]{ ο (αίο ἴπ 
ο 6, π]ήε ἀῑῑΠοτε πποτο ἵπ 4ΡΡοαΓαπος αυ τοα]{γ (γοπι Οία οἳ 
Αἰεχαπάςστ Αρ]ιγούἱκἰομαίκ, Έοτ νο Ἰαξίετ απκογία ναί παέατο απ 
{αΐο ατο Ενα καπηο, αἴογ Ἱνανίηρ Ἠήπακε]{ ρτουοά Εναέ πο Ἱπον[έαυ]ο 
πουυκκ]ϐγ οἱ {αΐο ον ο οοποείνος, γης νο {οσπασς αγ Όναι 

Ἠδέυτο απά {αίο ατο πο νο «απο, { ΑΠΥ ΣΥ {ο αΕττυυίο ἓο μία 
ευε]ι 4 Ῥονετ ναί ενοτγ πρ ἵν καἷά {ο ὃς εαυ]οσί ἐο Ἡξ απᾶ (ας 
Ὀουπά Ὁγ ἴ τα] ᾿ (Πεἰπ]ε]νοη). 

ἆ 2 συµβουλίαι θεῶν. Τί να κα] τω αἰοκηοκα {ο οοπκαϊέ νο 
οταε]ος, οεροεία]γ ναί οἱ Αοφοπιαρίας αἱ Ερίάκατας, απά οἱ 
Απιρηίαταυς αἲ Ότορα», 

ἁ το Το οἱοεγ οἱ Ζορύταν νο ρλγεἰοριοωή νὰ 
6σρτο, Το. Παρ. ἵν. 31: κε Εαίο 6 'Βοὰ Ίου οκ παξυτα να 

επ ακίς γἱέα παδοί Ῥοδευπέ; οχκκτρατί ππίοπα οἳ {απάΐέας ο, αἲ 
{κ ἔραο, ααἱ αἲ ος ῥτορεπευς (οτί, α απ γης ανοσσέας, ποῦ 
οἱ Ἰὰ ρορίέαπα ἵπ παυτα]τνας οπυαία, δοά ἵπ νο]απίαία, εἐαά(ο, ἁἷς. 

οἰρίηα. Τ]ετε {9 α τεπιατκα]ο αἰπα αγ Ἰνεένιθον Ες Ῥακαμο, 
εερες]α11γ εἶνο Ἰάδί του νιοτάς, απιά (νο Ἱπηρααρο οἵ Αἰοκαπάσς 

(4 ϱ) ἐξ ἀσκήσεως, καὶ ἀπὸ µαθηµάτων καὶ ἀπὸ λόγων κρειττόνων, 

« [ 

κι. 



-- 

ο 1οοκ γι. ΟΜΑΡ, 9 ατια 

3 ο εἷς τὴν ἀγοράν. Της εαρροθεὰ ο. {9 ππρη{ίοπεά Ὁγ 
Αφοί, Ῥλγα. Π. ϕ. 4 οἷον τοῦ ἐλθεῖν ἀπὸ τύχης εἲς τὴν ἀγοράν, 

ος καὶ καταλαβεῖν ὃν ἐβούλετο μὲν οὐκ ᾧετο δέ, αἴτιον τὸ βούλεσθαι 
ἐλθόντα, απᾶά αραΐπ Π. 6. 6. Το εαὈ]εσί οἵ εἴναπου ἵ9 

ἀἰκεπκκοά Ὁγ Ατκίοι]ιο ἵπ Ες ἐτεκίο Π. 4. 1--ό. 

ο 3 ὁ ἵπποι. Το καρροβοὰ ο.9ο οἱ (ἶνο στο ἴψ πεποποᾶ ὮΥ 
Απκοῖ]α, ορ. οἴε, τΙ. 1. 

το Ἰ ἀντιπαθείας Ο 1ης; Ρα, λίο. ό41 Β, 953 Ὦ µνρίαι 
δήπονθέν εἶσιν ἀντιτάξεις καὶ ἀντιπάθειαι πρὸς τὸν αἰθέρα τῆς γῆς, 
πνΊνογο νο ποτά πες, 49 Ίντο, παζυιταὶ απερα (λος ος ορροεῖ- 

σπα, 
ο Ἰ ἃ οὐδὲ ταῦτ,. δει, σξ. 6. 841. οὓς. 4. 
αᾱ το τὸ βουλεύεσθαι. Όσπιρατο Βω]ετς Απαίοφν, . 6 ΄ Τε 18 {ο 

Ἐο οἴμοτνεά Ενα Ον (οαρροφοᾶ) Νοορκείεγ ἆοεν πο εχοϊαάς 
ο ο λνογαέίον, οἱνοίος, ῥτείετεπος, απά αοεῖηᾳρ τοι οετίαἰπ Ρτίη- 
ο αἱρίος, απἁ {ο οσγαἰπ επᾶς: ὕθεπυδο αἲὶ Ελί 19 πικέίος οἱ "Ἠ- 

ο Δσυίοά οχρετίεπος, πε πον]εάροά Ὦγ αἲἲ, απά γε]ναξ 6ΥΟΓΥ ΠΙΔΗ 
ο 1πΑΥ, ΕΝΕΓΥ πποπησηῖ, ὃς οοηβείους ο{.) 

318 α 4 φαντασίας. 7οΐ]ει, Οµέπες, 335 ' Λοθοτάΐηπα {ο Όνο 
Βιοῖος νο κου] ας αἲ Ἱ Ὀΐτε] α (αὐμία γαλα; ονετγελίηα πιεί ὃς 

ο Εἴνοι {ο Τε Ὦγ νο οὐ]οσία. Το ργεοπίκίἶοη (φαντασία) ἵ9, 38 
ο Ζοπο παπά 0Ἰοκηί]νος καἱά, αἩ ἱπιρτοβείοῦ (τύπωσις) οἵ ἐήηρς ἵπ ἔ]νο 
ο μοπ], ος, αν ΟἸπγείρρυς Οἰνουρ]νέ, α ολπηρο οἵ (ἶνο κου] οπικοά Ὁγ 
ο Όνοι, νεο] [ηφίτασίς 8 κοπιθείτηθς οἩ οχέετηα] οἰτουηδίαηοσα, 

απ κοπιοείπηον αἴκο (45 ΟἸντγήρρας αἲ Ἰενοί εκργοκκ]Υ τοπικ) οἩ 
σας Ἰπίοτπαὶ ουδ σπα απ αοτνηήος Οἱ, Κ. απά Ῥτ. Πέ, ΡΜ, 

808, απά Εἶνα ῥάκκαρος ἶνετο φποίοά {τοι Οἷς, Αοαά. Ρο. ἶν 11} 
Ῥηπεατοῖν, Πε Ρας, Ελέου. ἵν. 14. (σετο τεπᾶστι φαντασία Ὦγ 
οίκων. 

5 Ἰ προλήψεωε, ΓΠογα]γ 'ρπεκυπαρίος. Τοΐΐος, Πυίά. ἘΥγ οοη- 
εἰπκίσως γοπα νε ναε ἵν ρἵτεν ἵπ ρετοερβοῦ Ὑνο αγτῖνο αἲ ϱεποτα] 

ο Ῥπεκορίκίίοπα (ἔννοιαι). 89 {αΓ Δ0 Ένοκο Ατὸ ἀετίνοά παέυτα]]γ απιά 
πο νθνουξ ατεἰβεία] Ακαἰκέκηου {γοτα απ] γεγκαὶ οχρογίοποσς, ΕΥΘΥ {οσπη 

| Όνους "Οπου οοποερία ”' (κοιναὶ ἔννοιαε, πο ({έας ΟΟΜΝΗΝΗΛΕΦ) γν]νλο]ν 
ἀσίεγπιίης νο ου γ]σίσης οί πνοη Ἰοίογο ΕΥ κεἰοπίίβο Ἰηγομίμα- 

σα, απά απο νεγείοτο εδἰ]οᾷ προλήψεις, α΄ ἔοτπα Ὀνοστονιοά (γοπι 
Ερίουτας, ανά αρρατευ)γ ΑΜ υκοά ἵπ ΟΕ 8οπΏκο Ὁγ Οσγκάρρις.) 
378 ο 5 κυνικώτερον, 1 Ἰεμ. (8απι.) ακν. 4 καὶ ὁ ἄνθρωπος 

κυνικός, “ οἰνακαλν) 
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785 ΤΗΕ ΡΗΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄ08ΡΕΙ, 

Ὁ 1 Ἠαρδησάνης Επκουίας, Η. Ε. ἵν. 39 “Τη νο καπηο τοῖρη 
(οἱ λίατους Αατοζις), ας Ἰνεγεκίος Ίνοτο αουπάίπᾳ ἵπ Μονοροέωαία, 
Βατγάσεαηος, α πιονί αὐ]ο ΠΙΑΠ απά πιοκ αλα] ἀἱαραίαπέ ἵπ νο 
Ἁγτίας (οπρυο, Ἰανίηρ οοππροβοά ἀἰπίορασς αραἰπαί νο Ματεἰουίέος 
απά οσα ἰη οἳλνογ, ααἴ]λους οἳ νατίους ἀοσιτίποα, ου οᾶ Όνοπα 
(ο Ντόνα τω Ἠής ονη ἵαπρααρο, (οροί]νοτ γεν ΠπΑΠΥ οἴνας ννοεῖα, 
Ηἰε ραρί]α, οἵ νε οσα Ἰνο Ἰιά Ὑοτγ ΠΙΑΠΥ 5 α Ροποσ{αὶ ἁαίοπᾶος 
οἱ νο νοτὰ, ἐσαηδὶαἑοὰ νομο ννοτ]κς {τοι ἶνο Βγτίας ἵπππυαμο 

ἱπίο πο. ΆπιοΏς Όναπι ἵ Ἠΐς νοτγ αὖ]ο ἀἰαίομας “Οπ Εκίο” 
αἀάτοκκοά {ο Απιοπίπας, απ ἶνο οἴῖνοι ννογ]κ νε]λοῖι Ίνα ἴ καἱά (ο 
Ἰανο Ἠτίέεη οἩν οοσμκίοι οἵ νο ρογκοσυίον αἲ Οικ πια, Ἠο 
Ἰο]οπρεά αἱ Βγεί {ο νο αο]ιοοὶ οἵ Ὑαἰεπάπα», σέ αὔτοτ το]οσίέπα 
Οκ, απά τε[αεἶπα τΚΏΥ οἱ Ἠΐ9 Βοίοπα, ἓνο κοππο]νον Γαποῖσὰ {ο 
πηρε] { Ενα Ίνα Ἰά οοπης οΥετ {ο Εἶνο Ίποτο οοττοσί ορίηίσα, Ενουρῖι 
Ίνα ἀἱά πο επ{ἰτεὶγ γναα]ι οἳ νο ΕΕ] οἳ νο οἷά Ἰνοτογ, ο 
Ερίρναυ, Παεγ. Ἱνὶ πολλὰ (πρὸς) ᾿Αβειδᾶν τὸν ἀστρονόμον κατὰ 

εἱμαρμένης λέγων συνελογίσατο. 
Λοοοτά(ωῃᾳ {ο νο ΟἨτοπ]ε]ο οἵ Ἑάσνκα, Βατάσκαπος πας Όογα 

{Φαἳγ τα, 165 Α.Σ, απά γαρ Ενεγείοτο ἔνεπίγ-Ώνο γοατ οἷά αἲ ενα 
ἀ δα δι οἵ λίατους Αατοζις Αποηίηηἒ, ἕο νννοα άν νγοτ]ς ον Ρας 

ΣΙΑΥ Ενεγείοτο Ἠκνο Όδει αὐάτοκκοα, 45 Επκουίυφ κἰαίοα, Το 
{γαρπποπί οἱ Τλε Βοοξ οἱ (λε Ίπαιος οἱ Οοωπέγίεε, ἵνετο ρτοφατνοῦ Ὦγ 
Επνουίης απά ἵπ Οἶεν, Γεοοφν. Γκ. τ9, ας αἲἱ ναί ννας Ἱκπονη 
οἵ Ἰς νο] απ] Όνο ρα υ]οπείοη οἱ (ἶνο Βγτίαο οτ{ρἰπιαὶ νε ον αἩ 
Επριαὶν ἑταπα]αίίου Ὦγ Οπτοίουι ἵπ Όνο δρίοεφίωπι Βψγίασωπε, 
Φετοπια, {λε έν. Παν. απ κΕἱ δαγς οἱ Εἶνο ψνοτῖς ας Ἰκπονγη ἐο Ἰάπα ἵπ 
Ογεε]ς 'Τ{ κο παποὶ {οτου απιὰ Ὀτί]]ήαπογ αρροατν ἵπ Ένα ταπα]α ου, 
Ἠουν μτοκὲ πωυκὲ {ὲ Ὀανο Όθου ἵπ Όλο οτἰᾳίπα], Αἰκο ση Ἠομοα Π, 
το, ἵπ α Ῥαακαφο οποῖοᾶ Ὁγ Ατοζάκασου ΟἨοσί]ναπι, Εμίνανι 
/καωγεε, Ρ. 133, ετοης ντος: Ναι Ρροίοαί Ἰποτοκίπι αίταστο 

πὶκί απἱ ατάεηα ἱηρεπίί εδ οἱ Ἰαυοί ἆοπα παέπταο Ύὐπο ο Ώου 
αγίίβου εαπέ οτοπία; πα] {ας Ὑαεπίίπας, ας Ματείου, Ύπος 

ἀθοἑκκίπιος Ἱερίπαυις; ἐπ] Ἠατάσκαπος, ουπἷως οἶαια ρ]η]οκορηί 
πἀπιίταπέυνς ἱωροπίαα, Βου Ὁτ, Ηοτής πιοδί ἱπίοτοκίης απηεἰο 
Βαγάαίκαν ντ Βπαί Εν Οίοι, ΟΛΥ. Βίουγ, 
10) 374 Ὁ ὁ Ἰονερ]νας, Βε. Ιωά, ΥΕ. Ἰ. 4 "Το παβίουι οἵ ενα 
Λ]αης, αν Τ Οη]ς Τ Ίνανο Ὀοίοτο ππεπ οποᾶ, απο Βογ απ ἀπιο] πα 

Ώρας να Ταπαίς απ νο Ῥαΐας λαροίς, Ἰωοίπα, Τοααγίε, ο, δε, 

προΏίοΏς Ενας (νο Άδης 8ροΚε (νο 84119 ἵαησααρε απά αφοῦ ενα 
1.5” 
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ῬοΟκ Ι. 0ΗΛΡΑ, 9, Το α740 

Ἡθαροης ας (νο Βογέμίαπα, Ὅαέ ἀῑβετοά (γοπα Έἶνεπι ἵπ πο 

9 3 σίκερα. Που. δι ι είτοῦᾳ ἀτίπ]ς, 
 ᾱ τὴ Ἀήραις. ΟΙ Οσα. Κεοοφπ. υΗ. «8, ἵπ. το, απά Μετς, 
Ἀανά. 41. Το Βετον ετο ρτοῦαῦ]γ νο ἠπ]αδίέαπίς οἱ νο 
ποπίοτη ρατί οἱ Οήπα. Ῥαπκαπίας, 619, βἶνου αἩ ποσοαπέ οἵ Ονοῖν 
παπα {πεέατο οἵ ας, απά οἱ νο αἰ]]κ-νγοστα (σήρ), Ὀαξ 4ροακ οί 
Ένα ουυΠίτΥ αν απ Ἰαίαπά. Βίταῦο, 92, τορογίς πιατγε]]ους ἐαΐος 
οἳ Ενοῖς Ηνίπρ πποτο να 200 γοαΓ8 (οχ{οπάοὰ ὮΥ Ἰιοῖαπ {ο 19ο), 
απᾶ Ὀεῖορ ποτετηοὰ Ὦγ απ ατἰκέουγαέο οοαποίὶ οἱ ϱ,οοο ππδπιῦογς 
οαοἷν οἵ ποπ ρτονίάος απ οἱορ]απέ {ος νο ραὈ]ίο βετνίοο, Έος 

ος 5 (ασε απά πποτο ἐγυκένγοτε]ιΥγ ἀοφοτίρείοι οἵ νο ροορ]ο, 45 ρἴνεν 
ο γῆν απά Ῥιοίσπαγ, κο ποίε]ν, Πία. ΟΚ. απ ΚΕ. ἄεοφγ. «Βοτίσα. 

σος 315 Ὁ 1-6 { Ἡραχμάνων . . . κακουργεν. ἨΜετκ, Βατᾶ. 44: 

ο εν, Κεφ. Ἱκ. 1ο. 
μας Ἡραχμάνων. Επ αοοοαπίς οἳ νο Ἠταμππκδης απο ρἴνεν ὮΥ 

ο Βιταῦ. Ἰ1ο Π. ἵτοα Απίκοῦυλις, Μορακίοπος, απά Οποαἱογίέιο; 
ο πἶκο Ὦγ Ῥοτρίι. Αι. ἵν. τ]. Ο. ΒεορἩ. Βγχ. Βραχμᾶνες. 

Ὦ 8 κλέίµατι. Ὦγ οἰύπιαίεν “ ΏΊνο απεϊοπίς ππάοτεῖοοα ο] οἱ έἶνο 
ος οατνν εατίαςς, ἀῑνίάεά Ὦγ που ρατα]]εὶ {ο νο Ἐπικίος, ἔ]νοβο 
ο που Ἰείηα ἀοιοτπίηεά ποοοτάἶἵπᾳ {ο νο ἀῑβοτεπέ Ἱεηρί]ς οἱ (ἶνο 
ο αγ (νο Ἰοημοί Αγ να ἐἶνο κἑαπάατὰ) πὲ ἀῑβετοπί Ρίποσφ.. . 
ο πς εγκίοπι οἱ εἰ πικίος γνας η {πο απ ἱπιρογίοεί ἀεγε]ορππεπί 
ο Καποῖρα ου 1) οἳ νο πποτο οοπρ]οίο αγκίοπη οἳ ρατα]]εῖ οἱ 
Πμεαάς Ε. Ἡ. Βαπύασγ, ἵπ Βι, Ὠία. ΘΚ. απά Π. Βίοφν. 
«Ῥιοϊσπασυς 577 Ὁ. 
6 τ θύοντες ἐσθίουσι. Όπ νο είταηρο ουβέοπης οἱ βοτηο Τηάίση 
ενος κο Ἠάε, Πἱ, 48, 90-19 “ Λοοοτάΐπα {ο 8οπιο πιοογη 
ψπέστε (Ερ]ήπκέσα ο) ανω], ἱ. 45, 194 οὐ.) ευη [ρα λἶαπι οοπείπασς 

ἵπ νο οοσηετίας Ἰοτδοτίως οἩἳ νο Τπάνς {ο Ένο ρτοφοπέ ἆαγ. 
Ἠαν]ίπεου, Ἠάε, Η1, φφ, ποῖα, 

6 / Παρὰ Πέρσα, Βου ποίος ος τ Ὦ 8: λίοικ, Παγά. 45. 
4 6-376 98. Παρὰ Ῥήλοις. . . λέγουσι κα Μοτκ, Βαγά. {6 {1 

Οἵσα, Κεουφη. ἰκ. 14. 
Τήλοις Τὴο 6] ος Οεἶαο νοτο α ἐτίο οἩ ἐἶνο ποπ εποτο 

οἵ να Οκαρίκη οσα, νο Ἠσππο Ὀοίης Ῥτοῦαυἰγ ρτοφοτνοά ἵπ νο 
πποάσση Οήαν: Βίταῦ, ϱο8, ρ1ο. Τῆο ἀοκοτίρείοη οἳ Ονοίχ οακίέοης 

μ. ἐγαπε(οττο Ὦνγ Ερίρλαπίως {ο νο Άστον, 
376 ο ὁ Λἰγοκέρωτι, “Οαρτίοσγπας” ΟΙ Ῥία, Λίο, φο8 6 



α.Ἴδα ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ α0β8ΡΕΙ, 

(ἀσένδετοι) Δίδυμοι πρὸς Αἰγόκερων, Καρκύος πρὸς Ὑδροχόον (αἰ. 

Ὑδρηχόον). 
Ὑδρηχόφ. /Αφπατίας) 

Ὁ 3 μετὰ πολλῆς φαντασίας,  θποίκείος Ὦγ Ἠατάσκαπος {ποπ 
Λοῖα καν. 21, πο ποοσά ἵπ Ἠκκίπμε, Ρία. Βί. Έοτ Οία επ 

οἵ φαντασία 5ο Απίλοί. Ραἰαι. ν. 16 

Ποῦ σοι κεῖνα, Μέλισσα, τὰ χρύσεα καὶ περίσπτα 

τῆς πολυθρνλήτον κάλλεα φαντασίης. 
ο 4 Οκτ]νοξπεα (πο ωοπέἱουσά {η Θἰταὺο) πας Ίη ες ποσίλ-πονέ 

Ρατί οί Μονοροιαπαῖα; ἴἶνο ολίεί {ον νγας Ἐκλθλκα, νεο Βέτα, 148 
οσ]]ς αἱκο Βαπιῦγος, Θου Επι, Πία. 6. απ Κ. (εοφν. 

ϱ 8 φονεύσῃ γυναῖκα αὐτοῦ, “Ο{ Ε9 οτασὶ απά ἱππρίοις ουίοπι 
1 βπὰ πο ππεπείοῦ εἰφογι]οτο. Βίταῦο Ἰκὰ ρἶνεν α Ίοπς ἀοκοτίρίου 
οἵ Εὖνα ουκέοπης οἵ νο Ῥατλία ης, ας νο ἠππισίος ἵπ 9 Οδορταρ”, 

Ι.. πὶ ’ (Υ1πετ), 
4 4 Ἐν Άτροις Τὴν9 Αετὶ, ος Αἰτίαπα, νγετο νο Ἰη]ναλέαπίς οἵ 

Αίτας ος Ηπίτας, που Αἰ-Παίλεν, α οἵιγ οἩ (ἶνο τῖναγ Τααγίλαν ἵη 
λοκοροίατηία, γἱκεοὰ απά ἀονοτίυοά Ὦγ 1αγατά ἵπ 1θφτ, Ἀπεσελ, 
.. τοῦ; “Α ἀατ]ς Ονππάετ-ε]οιά τος Ἰνομίπά νο ἴπιδ-νοσα ταῖπα 

οἵ ΛΙ -Ηαε]νογ αν νο αρρτοκε]νοά σπα... Το Ημλεπίης Ρ]αγεοά 
ου ρ]ι νο νακί Ὀνα]άίηρε, νο Ὀναπάετ το-θε]νουά ἑπουρ ἴα 
Φενετίισά να]... Τε ας α Πέ πποτησηί {ο επίοτ κεαοῖι ταῖσα ας 
Ἓνους, Τῆνεγ τίς ἵπ κοἰέατγ ρταπάσας ἵπ νο πιὰ κε οἵ α ἄεκε, 
μα πεδία κο ἑαάίπο ροκίαο,” αν Όνογ εἰουὰ δεν οηἑασίοε 
μμ ων μις κυνυρωυ 
λατοεπας, Ηὸ, 45, οπρ. 8). 

ἆ 6 Ὠκεανοῦ ὡς ἐπὶ ἀνατολάς. απλο Όοοας Ίωσο ος 
Ὀουπάατγ οἩ Ε]νο οαδὲ, τποαπίηᾳ αΡρατεπ{]γ νο Ππάίαπ Όσδαπα, Ὠίά 
Βατάθκαηος αρροβε, γεν «οπηθ νν]ο ατο ποπ ίοποά Ὦγ Ἠστοάδσίας, 

Όναξ νο ΌσραἨ ταη τουπά Ένα ννοτ]ά κο α τῖνετ Ἠάι, Π, ατ, 

331 ἵν. 8. 

ἆ ϱ καὶ οἱ σοφοί. Βεχέ, Ἐπιρ. Ῥψνγλ, Ηψροι. Η1, ἆοο. 
ἆ 13 γαμοῖνται, Ῥτορετ]γ ααἱά οπ]γ ο πνοηση. 
277 ἃ 3 Φωσφόρον, “νο πποτηῖης κίατ, 1.6. Ύεπας: εἴ, 

376 α Ἰ σὺν "Ἆρα τὴν Παφίην. 
8 Βρεττανία. ΟΕ, αρα, ΒΕΠ. θα. ν. 141- 
8 Β ᾽Αμαζόώνς. Ο, Βσαῦ, 6ο, Ἠο τε]οσία νο μμ 

Ἀ5 [αῦυ]ους Οἶνυσα, Ὦ, απἁ Ε. Π. απ. 3] «αγ Ὠαι ἵη 
Αατελία ης ἐπαπαρὴ “Ώνο Πο οἱ Απιοσοπῦς νας Ὀομοποά οἩ ἵεη 
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Ῥουκ ΥΠ. ΟΗΑΡ. Το α7τα 

ο πιατελα] Ἰετοίπος ο Εἶνο Θοἑ]]ο παείον γῖνο Ἰνιά νοοι ἔακον ἵπ 
ο τις”, Πυὰ, π. 8 Άπιους Ὀασύατους παέίοπς ννοηθα Ίαγο οΏίον 

τοῦ Ὦγ εἶνο εἰάς οἱ Εἰνοῖκ Ἱακαπάς, Βπέ Πέ ἵς αἰπιοκί (εἷο) 
περοκαζυἱο Εἶναί α- κοεἰοίγ ο Απιασοῦς αἰνου]ά οὖυος Ίναγο οχἰκίοὰ 

Ίνες ἵπ Εἶνο οἷά ο Ώευν ποτ]ά,) 
"σι ἐν οἴκοις. Ἐθοῖ ρἰαποςί Ἠπά α ρατήσυ]ας Ἠουβο, Εῑναέ 4 

τ.. εἶρα οἵἳ Ένα χοδίαο ἀπσίης ἴ φο]οατη ἵπ νεο Ἡξ Ῥοβφθκκοά 
εαρετίος ροπες, ΟΕ, Βοχέ, Ἐπιρ. Αάο, Αεγοί,. 34 Οἶκος δέ ἐστι 
κατ᾿ αὐτοὺς ἡλέου μὲν λέων, σελήνης δὲ καρκίνος, Κρόνου δὲ αἰγόκερως 

καὶ ὑδροχόοι, Διὸς τοξότης καὶ ἰχθύες, “Άρεως κριὸς καὶ σκορπύος, 
"Αφροδίτης ταῦρος καὶ ζυγός, Ἑρμοῦ δίδυμοι καὶ παρθένος. Ἠϊρ- 
Ῥοϊγέας ρἴνου α ουπιρἰ]αέίονι οἳ Ονί εἰναρίοτ οἱ Βεχέ, Ἐπαρ. ἵπ εἶνο 
λεω. Παεγεε, ἵν. α--α]. Ο. Μαρ. ἶ, 645 οἳ ἴἶνο Οµαἱάκοσα 
ἐχαδίείοα οἱ νο οτἰρία οἱ Ακἰτοοςγ. 

6 4 φωνασκούς, “αἰπαίπα πιπβίοτα,) Ποτα]]γ “ἐταίποις οἳ (νο 

ποίοε ΟΠ. απ, Γπα, Ορας. κὶ. 3 “Βοά ουτα ποι οπἆειη οτα- 
᾿εοτῖνας πο Ρ]οπαδοίφ ου νεηίε.) 
τς 6 { Ταϊνοῖς, Τῆο αροϊίηρ νατίου πιο ἵπ νο λ88., απά 5 
Ένα οὔΐνει παίίοπς πποπ οπος ατο ἔακοη {τοπα γατίοιθ ρατίς οἱ (ο 
ποτ], Όνο ουπ]εσέατο Οναί νο Ταἱπὶ Ὕνετο ποἰρηὍουτ οί νο 

ος Βατασσης ἴ ρτοσατίου». 
τος Ἡαρακηνοῖς, “Τηοῖς αἰέακείον ἵ πηοδέ οἰοατ]γ ἀθεοτίροά ὮΥ 

ο νο ααέ]νος οἳ νο Ῥαίρίως, "'ΤΊνεγ Ὑ]νο απο οπλο Βαγασοπί {π- 
ο ἹαὈε νο ρατίς αὔοαε ἐἶνο πουϊς οἱ Αταὐία Εοϊίκ ποχέ {ο Ροίγασα 
ο απ Αταὐία Ὠοογία,” Απ] Πίο, ΟΚ, ανά Ε. Θεο/”. 

86 6 Νομάσι. Το Νοπιαάς ος Ναπιάίαης οοεαρίοὰ νε]ναξ ἵ9 ΏοΥΥ 

ος Αἰροηία. 
ᾱ- Ἀαρματίᾳ, Της οοστοεροπάς {ο Όνο Βίερρος (τὰ πεδία) οί 

ο Ἐπτοροκη απά ρατί οἱ Απίαιίο Ἠπκκία, Βίταῦ. 497. 
ν 6 8 Αλανί. Αἰαπία, ος Αἱαπηία, νο οοµΠΙΣΥ οἵ νο Α]απα, 

αρτοκδίης {ποπι νο Οµερίαἃ αἶοπῃᾳ νο πουν ρατί οἱ Ἠακεία ἵπ 

Ἐυτορο. 
᾽λλβανίᾳ. Αἰναπία Ἰἶου οἳ νο Ὑνοκέ οὐασέ οἱ Εἶνο Οµαρίαα, 

ος ποασέίπιος οαἱ]οά Αναηαπη Ἱηατο, ΟΙ. Βίταὺ, 6ος. 
-- 4 τι Ὠτηνῃ. Οἵεπα, α ἀλχίοί οἱ Ατποοηία, Ὀοένιοου νο Αταχου 
8 απά Όσες, Λαγα-δάφὴ. 

Χρυσῇ, ' {η αἲὶ ρτοῦα ἡ11Εγ λ[αἱασσα, τα νο Άατος Ονογκοπσκας ! 
(ία. 6. ανά Κ. 6εοφγ,). 

4 6 8ου Όλο ποσο τά δ1σα1, 

αρα λα οκ Σ, ομά,κι; δι λα 



4 τὰ ἡμερωθς Ὑλεαν οοπτκέίοι ας ἀφημερωῆς ἰν Ρικοοᾶ 
Ὀεγοπά ἀσα νε Ὁγ ἆ ο ἐπὶ νυκτερωῆς. 

ἆ ϱ σνγκαίουσιν ἐκούσας. Οἵ. Ηά:, ν. 5. Βίταῦ. Ίου " Ηἰωοτγ 
τοσογὰς εἶνο {οἱ]οψίηα Ροσυ]ίας ουκίοπι οἵ (νο Ῥοορίο οἳ Οαΐναν, 
Οναι Ὀτίάσρτοστα απά Ὀτίάο οἼουθο οσον οἴἶνος, απά πἶνοι ενα 
Ἠκναπάς ἀἱο Εἶνο γίναν απο Ὀατης νε Ώνοπα, {ος α- τοβκον οἳ Οκ 
Κἰπά, Όναί {οτηνετ]γ (αλ ίαα ἵπ Ίονο νι γουνς Ἰησοῦ ΟΥ υποά {ο 
κοραγαίο {ποια Εγείς κ υαπάς ος {ο Ροΐκον ναι, ἘΤηΐς ανν νο 
Όνεγ οκ. Ὀ]1κ]νοᾶ, λπ]κέωας ναί νο ροἰφοπίηα που]ά οµ.56ο,. Ἠαι 
πείελνος νο Ἰανν πος νο οσο οἵ [ὲ 9 ρτουαυ]ο. Οἷς, Τωο, ν. 1]! 
Ῥιαι. λίον. 499 0; Ῥτοροτί, Η. ατ. 19 

ΕΕ ουτίαπηεη ναοί Ἰουί, «απο τίνα οφπσέας 

Οπἱαμίαπα: ραάος οαἳ Ώου Ἠσυίαφο πποςί,) 
ἆ 13 ἁγχονιμαίῳ µόρῳ. ΟΕ. Ἐατ, εί. 1οο 

Λήδα δ᾽ ἐν ἀγχόναις 
θάνατον ἔλαβεν. 

Βυέ Ταοἵας, επ. καν], εἰαίος ΕΟιαί νο Ὀοίου οἵἳ Ἠακσίους 
Οεσπιαης πετο Ὀαγησά. 

3768 ο 2 τὴν ὥραν, 86. τῆς γενέσεως. 

µεσολαβουμένας. Ὠ]ος, 8ἱς, 1. 4 µεσολαβηθέντες τὸν βίον ὑπὸ 
τῆς πεπρωµένης. Το πηδαπῖπα ἵ Εἶναί νο καρροφοά πβποπου οἳ 
ὧν πια, απά Ἄους οἱ Μπ (δὲ ἣο οοιµιατηοὶρά ὃν ὧν οα- 
αποίίου ο Βαέαση απά λίατκ, 

ϱ Ἰ ἑπτὰ κλίµατα. Τὴο παπαΌος οί χοπος ος οἰίπιος νατὶοὰ ἵπ Ένα 
γΣίοτης οἱ απεῖεηῖ πεορταρ]νοτα, Ἐταοκνεησς (Ἠ.ο. 449) ἀῑνίάσα 
νο ποτίλνογη Ἰνοπιίκρίνοτο {τοι νο Ἑφασίοτ {ο Τ]α]ο (6ο” Ν.) 
Ὁγ οἰρ]νά ραγα]λεῖς. Ῥο]γυίας πιαᾶο αἶκ χοπος, που ποτι οἳ Ένα 
Ἐπυσίος απά Όντου ου. Βίταῦο πιπᾶο οπ]γ ἄνο, αν ἵπ πποᾶστα 

Εοορταρ]ιγ. Ο6, Ν]οο]αγ, λίαπµαὶ οἱ θεοφγαρλέοαί δείεποε, Π. τό, 1]. 

ϱ 8 ἑπτὰ ἀστέρων. 8απ, λίουα, λίετοασγ, Ὑεπας, λίατα, αρίΐέας, 
Βαίπτη. 

ἆ ϱ ᾽Απεκρίντο. “Λεπα, σπεᾶο, νοκ” (Ὑ1μετ), Ἐπαε Ενα ννοτά 
{ς {ουπά ἵπ αἲὶ Μ88., απἁ Ένετο ἵ πο Ἱοπβον {ο τε]εοί ἴε, Ἡ νο 
πτεπνετη ες Εἰναί (λνο γντίίετ ἵα πο Βατάσκαπος Όπί οπο οἵ ή ραρίΐς, 

4 8 δικανού ΟΕ 9. ὓ ϱ. 
3709 4 1 πολλὰ βάρβαρα ἔθνη. Ο, 71ο {-ᾱ 1. 

8 6 Ἑρμαϊκῆς ἐπιστήμης. Ἠστιωος Ὑγαθ ἴἶνο ρτοκίάΐπᾳ ἀαἴεγ ο 
ΤΑΑΏΥ ατίς, ης 48 απο ππεπΙοποᾶ αὔονα, 7] σα, ἆ 4. 

Ὦ 4 τὸ ἴδιον κλίµα. ἜΤ]ο σίατα ππάσς νοφο ἱπῄπαπου νο Ίαν 
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απία Ὀ]]α]νοά γεαἰποὰ Εἶνο κατηο ροπήου. ΕΥ νεη Ίνετο νο 
: ο 

ο θές. Το ἨοπιαἨ ρτονίπου οἱ Αταδία, αν Πγκέ οσα α]νοά 
ον Ίε)αο, α.ν. τού, ἵνα Ἠπι](θά {ο Εἶνο ποτενετα ρατὲ οἱ νο 

ο ρωίω θονοτας, α. 5. τοῦ; απᾶ Βατάσκαπος ντῖάπᾳ αἱ νο ανά 
οἳ Ενα κοοοπά ος Ὀορίηπίηα οἳ εἶνο Ελίγά ουπέατΥ ππέυγα]]γ τείατε 
υυ--υ-υ-υ-ο-υ--λιννο 
χθὲς κρατήσαντες. 

Ὁ 6 τὸ αὐτεξούσιον. ἜΤ]νο (γου-νε] παπά Ῥοψετ οἳ Όνο Ἑοπιαηα 
αλοτοᾶ νο ανν ναί Ἰννά Όεει πιπάο Ὦγ ἶνο {γου-νε] οἱ ενα 

ϱ 34 ἐντρετόμενοι, Ὑΐμετ {οαπᾶ ἵπ Ἰΐς Μ58. ἐκτρεπόμενοι, απά ἵπ 
ἁοίωπ]ε οἵ α Ὀοξίετ τεπάΐηᾳ αἰοὰ {ο οκρ]αία ξ, αἱ ππραπίηρ Όνας 
Ένα σπιν ἀῑά πο ΕΥ {ο αγοίά ππ{ανουταυ]ο ἵπβασπους οἱ εἶνο 

Γ- μίατη ἴπ τατίοας χοπσ., Επί ἐντρεπόμενοι ἵ8 πουν {ουπᾶ {ο ὃο νο 

Έταυ πεκάῖπᾳ οἱ σας Ὀοκί Μ98., 10. Έοτ Εἶνο ποσαραέ{νο 966 Α]οχία, 
Με. Πατρ. Εν. ἰ (Μοίποκο) τὴν δὲ πολιὰν οὐκ ἐντρέπεται. Ῥεϊεοί- 
απαα, αν ὴή. σοι οὗ. Κτ. “ Ληοϊ ἐντρέπομαι τοῦτο καὶ τούτον.’ 

ἆ Ἰ Άβγαρο. Αὔρασ πας (ἶνο ΕΕ] οἱ Ενα Κίπρι Ὑν]νο τοἰρηοὰ 

αἲ Ἐάσικα, νο οαρίεαὶ οἵ Οκε]νοδπο. Το Κῑπρ πποαπί Ίθτο ἵνας 
. Ῥτοῦα ο] ΑΌρατ ΥΤΤΙ, νεῖνο τοῖρησά {τοπι Α. Ὀ. 176 {ο 413. Ἡο ἵ8 
ο ἀοιουοά ὃν Ερίριαπίας, Παεν. Ἱν]. 471, 38 τη οἱ νο μτεκίοκέ 

Ρίαίγ απά Ἱοατηίπα, απά αὖἩ ἱπεπιπίο Γγεπὰ οἳ Βατάεκαπος, γε] 

γνας οὐ σεαίος ντελ Είπα. 
ἆ ϱ αἱρίσεως 8. Βαλ]. Ερ. κακχκ, 8οο τῆς ἐμαυτοῦ περὶ τὸν 

Θεὸν αἱρέσεως. 
ὃν ἡμεῖς οἱ δοξασταί κ.τ.λ. ἈΒατάεκαπευ Ίνετο ἀἰκε[πο]γ οα]] 

Ἠπικο]{ α Ομτκίκη. 
380 8 { οὗ. . . φθέρουσι τοὺς γάμους. Ο. Ατίκίάσε, Αροί. κν 

οὗ µοιχεύουσιν κ.τ.λ. 
4 τ τὴν τῆς Εὐαγγελικῆς ᾽Αποδείξεως Ἡροπαρασκενήν. Ίο Ίνα 

Άετο Ενα (αἲ] Εε]ο οἵ Εν ῥποραγαέοςΥ ἐτεκέίκο. 
ά Ἰ «ἶ μὴ τοῖς κρείττοσι βασκαίνες. Άπ αἰακίου {ο Ένα Ἰσα]οσκγ 

απά επερίείοα οἵ πει Οτίρος γνας (νο οὐ]οσ. ἠἘπαφουίας Ἰνιά 
Έεσῦ ακκοεἰαἑοά γεν αρ τας τω α ἀοίεπου οί Οχίμεν. 

381 ο 5 τὺν περὶ εἱμαρμένην λόγον. Τὴο {οἰ]ονίπας οχκίτασί 
ψ] ἵνα {ουπά ἵπ νο οὐ {ήσοα οἵ Οτἶμον Ὦγ Ἱοπιαἑκκεῖι, η, Ἱ. 

Ο{ ενα Οὐπιεπίαγίες ον Οεπεκί Επαφουίας υνίος (1. Ε. η. ο) 

..”», 



πω νο πἰπν οἵ νο τοἱσπιος ον Οοπθαίς, οἱ νην]οῖν οσο απο ας. 

οράλαι Αἰοκαπάσία’ Οχίρες πε νάτονν τοι Αλκάν. 
315 Α. δ., Ὀμὲ τοατηθά {π 19 Α. Ὦ. απᾶ 1 ἴὲ Απαϊγ παλ Ακ... 

Τ]νο Οοπηπιεπίαγίεε ον Οεπεκία γνετο νετ] {πι (ἶνο Ἰαέίος ροῖοά, απά 
νο ἀπίο ακίρηοὰ {ο ἔἶνεπι Ὁγ Βἰίνορ Ὑοκίοοιε (Βπον, Οία, Ον. 
Πίοφ.) ἵν 418-111. Οτίμεη Ἠπικε]{ πιεπέῖοπς Ένοπα ἵπ Ἰα ἐποκείκο 
Αφαΐπεί Οείκως, γἱ. 49. "Όπο οἵ νο (χαριπεπία οἳ νο Οσπμπον. 
αγγ οἳ Οθπθείς οοπἑαἶην 4 τοπιατκαὐ]ο ἀἰκουκείου οἵ Εἶνο ΕνοοςΥ οἳ 
{αἱ ἵπ ΟΟΠΙΠΛΟΠ νηον Ο91. 1. 16 (ᾳποῖοᾶ Ὁγ Επκουΐας, βγαερ., Ἐο. 
υὶ, αν απά ρίνεν ἵπ Ρλἱοσαί. α3 [11]: οοπερ. Επκοῦ, ].ο, η, ο). 
Ἠοκέσοίε, ], 6, πο ριλφοή ο Όνο Ψπι αν νωμ . 
Οτίρες, {λε Ργήποίρίέα, 1, α (1 οπυπια{σκοῖν, ἔοπα. κκῇ), 
11] 383 ἆ ο τοῖς εἰδόσι τοὺς τοιούτους ἵ9 νο ἐοχέ οί Οεΐρεν. Ἡ τοῖς 
εἰδόσι νο οι εεδᾶ, αν ἵπ Όνο 88, οἱ Εικουίας, νο απο ἀτίτοι {ο 
νο απο ἠοπαὺ]ο οοπκέγασίο---' 1 9 εν]άεπί νι τορατὰ {ο 
εποἷν πε ναί, Δο.---νγήοἩ Ῥτοροτ]Υ τοπαίτος α (ταπαίνο νου 
Ρεοσράίηᾳ, αν ἵπ νο ἑαχί οἱ Οτίμεν. 

388 ο 1 ἐπιπλοκήν. ΟΙ. 28: ὃ 6 “νο οοπινήπαξίοι οἵ Ρ]αποία 
γε ν κέατα οἱ Εἶνα κοδίας,” 

8 4 καθηµαξευμένον (κατηµ. εὐἀ. οἱ ορἀἆ). Ο. Ὠίσα, Πα. κ. {ἲ 
ἑώλονς καὶ καθηµαξευµένας ἀντιλογίας. 

ο Ἰ ὀτυχών πρ] ὃς τεπάετεά /Ἰνανίηα τεκά’: εἴ, τό 5, όφο, 
3840 1 τὺ ἐν Βαιθήλ, ὃ ἐποίησεν ταῖς δαµάλεσιν, ΊΤ]νο Μ88, οἱ 

Εακευίας Ἠαγο ἐν ταῖς δαµάλεσιν, Ὑεῖνετο ἐν 9 ον{άσπ{]γ α περοίοα 
οἵ εἶνο Ρτουρδἵπᾳ αγ]]αυίο, 

ἆ « πιότης, “Ἀθΐνος, Τῆνο Ηοῦτονν νγοτὰ ἵς] Ίνας Ἰνο ππδαπίηρα, 
ὁ/αί ᾿ απ ’Γαί ακλεε,) [τοι ἶνο γἱοίτις Ὀατησά προα εἶνα αἶέας, 

ἆ Ἰ γουμένφ πρὸ πολλοῦ. Οἵ,. Ὀτίνας, ΓΠπιγος. (ο Γή. οἱ 0, Τ., 
Ῥ. 239, Ὑ]νο οοπε]πἆθα Εἰναί εἶνο Ῥτορίνοςγ οοποσγηίηα Όστιν νο 

ννοτ]ς οἳ απ απέ]νος νετέπᾳ ἑουγατάς νο οἶσφο οἵ Εἶνο οχί]α, απά 
Ρτού]είπᾳ νο αρρτοπο]ήηα οοπ( πας οἱ Βαυγ]ου Ὁγ Ογτας,’ 
386 ο ᾗ τῷ ὀνόματί µου, Οτίρει απά κ οἱ Όνο Βορααρίαε 

τον, νετ] (νο Ἠοῦπονν, “ΟΥ παπιο,) 

ο 5 Το εἶπακο οὐκ ἦν ἁπτόμενος τῆς γῆς ἵ9 οπή Ηοἆ ἵπ Οτίρεα, 
απά ἵν νο φοοθαίέοα σαι Ἠάπι ὉΥ Εαφουΐας. 

μη ρα, 
ᾱπ Οἱβάλ. χώμα ον 
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ο ---. 
ἐνώπιον, τερεαίοὰ {τοσα ἐἶνο ρτουσάἵπῃᾳ οἴπακο. 

νι μα ον” 
᾿πποξίοα οχουρέ Εἰναί {τοσα θακέ {ο Ἰνουί, πν/ο]ι ἵ9 πο (ο εἶο ἀῑπγηαὶ 
πολκείαν οὐ ἐἶο ασ έτοσι ποσὲ (ο οκεὲ, Βαέ Όνο ρ]αποία, Ὀοείάσς 

. Εὴκ αρρατενέ ἀῑπτηαὶ τενοἱαξίου, Ἰαγο α γεαὶ οτυεαὶ πποίοα, 1κο 
:Ένο θα σέ]ν, ἔγοια γνοοέ {ο ο88ὲ, ἐἶναί ἵς, ἵπ ἐἶνο ορροβίέο ἀῑτοσέίοι {9 
ες αρρατεπέ πιοί]οι οἵ ελο Ὠχοὰ εέατε απὰ οἵ ἐλο δυμ. 

ος 387 Ὁ 8 ἐπιβάλλων . . . τῇ ἀρχῇ τῆς κοσµοποιίας. Όοππρατο {ος 
το Ενίς κο οἳ ἐπιβάλλω ΟἼσπι, ΑΙ. Βίγονν. Ἡ. 439 φέρε δὴ καὶ Πλάτωνα 
ο τοῖς αὐτοῖς ἐπιβάλλοντα παραστησώµεθα δόγµασιν. δίγοιε, ΥἩ. 844 

᾿ὅλον ἑαυτὸν ἐπιθεβληκότος τῇ θΘεωρίᾳ. Ματίς χἰγ. Ἰ ἐπιβαλὼν 

380 ο 1 ἀκούσουσιν,  {οττα πδοὰ ἱηδίοκὰ οἳ ἀκούσονται οΠ08, ΟΚ 
Επίου αξ πιονέ, ἵπ ἐἶνο ΤΧΝ. (Ίνα, γὶ. 9; ὅος. Πἰ, 16), ἐνίου ος 
Εμίου απ Ν. Έ., απά πιοτο {που οπ(]Υ ἵπ Ιαΐέοτ αα{]οΥΒ., 

- ᾱ ὁ ἁνῆκε. Οπ νο οπιἱκαίοη οἵ ἄν 9ου {οἱζ, 6. ἄν, 8ρ8. 1. 
300 Ὁ » Ἐχοὰ, ἵν. α. Το Ηεῦτονν Ό3Ν, “ἀωπιὴ,) 19 τοπάοτοά 
Ένα ΤΧΧ. δύσκωφον, ΄βίοπο ἆθαί απά νοτοίοτο πουυβκατ{]γ 
ἀπ κο κωφός Πδοί{ Ἱηδαης ΄ ἀαπαῦ,) α9 γνεὶ] 4» ́ ἀθαί Όαέε 

Ένο ἨΠοῦτονν ΕΥΠ 1ο ανιαγ» τοπάστοὰ “ ἆθα[. 
301 α 1 τόνδε τοὰ τρόπον, “πι 80Π19 βαοἷι ΥΥΑΥ 48 Γοἱ]ουνα Βαέ 

ο ιν τόπον, Ένα τοπδίπα οί 10, Ὑγο εἰνου]ά Ίνανο α ἀῑΠοτοπί ο0ς- 

ο αἰταοίσα: "Ὁγ ἑακΐης Ον ος Ενα ροβἱεοι αξ νο Ίος οἱ Εί 
Ραπίσυ]ας πια) Εν.) 

6 ὅ κατὰ κάθετο, Οἱ.84] ἆλ. Τ]νο οο)ἱρείο (ὁ ζφδιακὸς κύκλος) 
πας ἀῑγ]άσα Γπίο ἐννοῖνο κἶρην (ζῴδια), οαοἲ ἱρη ἱπίο Εήτέγ ἆορτοσα 
(μοῖραι), ει Εἴνομο Γπέο εἰκεγ ποπ αέος (τὸ ἐξηκοστόν), απ νους αραΐη 
πίο αἰκέγ οεοηός (τὸ ἐξηκοστὺν τοῦ ἐξηκοστοῦ). 89ο Ἰνοίουν 294 8 Ἰ. 

ΤἼπνας (ἶνο Ίνοεοκοσρο ἵνα ἄτανηα Ὦγ οὐκοτνίπα νο κοδίασαὶ 
αμα, απά Ενα ἄερτου απά εαν ν]κίου οί 4 ἆορτου ανογο ννηοῖι 
εαοἷι ρἱαποί νγας γογἰσα)1Υ εἰεισίοά αἲ νο πποπιοπέ οἱ Ὀτον, 

α 6 κατὰ τοῦ ἀνατολικοῦ, Το ρεπάνο πιο]νούς οἱ ἀοίοι. 
ο πααΐπα νο Ρομίήου οἵ α Ῥίαποί, ἀοιοτίυοά ἵπ α 6 απᾶ Ίνοτα, 

 νκίσος τας (ο αμτοἱοςΥ να ακίτοβσΙγ. ΤΗΕΥ που]ά που 
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401. ΤΗΕ ΤΠΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄΟΒΡΕΙ, 

ὃν τορ]αοοὰ )Υ οὐνατταιίομα οἵ ἰλο ἰαέήέμάε απιὰ ἰοπφίήμάε οἳ νο 
Ρ]απεί ος είατ. ί 

α Ἰ τίς κατὰ τοῦ µεσονρανήµατος. Τλο οἑκαταίίσα οἱ 6 Καν 
μίαν οἩ {νο πποτίά(πη, ἀοίοταηίης, ἵπ πποᾶστα Ἱαπρυαρο, νο 
ἀεοὶ ὑπα(ίοη απιὰ γέφΔέ αλουπείον οἵ ἶνο ρ]απαῖ, ννου]ὰ ρἶνο α ϱοοσπά 
απ ἱπάσρεπάεπέ Ἱησσης οἵ ἀεογποϊπίηα {9 ροεμση. 

α 8 Ι{ τὸ µεσουράνηµα ἵ9 (ἶνο κατ ρίπου ος νο ππογά(κη, τὸ 
ἀντιμεσονράνημα πΝνου]ά πκεατα])ν ππδαη ἐἶνο ρονἱεἶου ἀἰαισίτ]σα]]γ 
ορροµίέο, Απά Επί Ἰπέοτρτοίαίίου ἴν οοπΏτιιεά Ὁγ Ῥ]πέατον, , 
α8 Ἐ “Ας ἴε ἴν ἀϊθ]ου]ὲ {ο αφοετίαΐη νο εχασί Ἱνορίππίηα οἵ Όνα 
ἆαγ ος πρ αἲ νο τἰκΐηᾳ ος φοζήπρ οἳ νο καπ, νο οπ]γ το- 
πηκίηίηᾳ ο0Ησ9ς 9 {ο ἔακο 5 νο Ἱορίπηίης Ἰήφ Ὀείπα ος να 
πωετίά ταν οἵ ος νο απίΙ-πιοτ]άΐδη (τὸ μεσουρανοῦν ἢ τὸ ἀντιμεσου- 
ρανοῦν αὐτοῦ) Μεσουράνημα 006υσ4 λωίου Ίπ (νο Αροοα]γρος 
(π, α1: αἰν, 6, αἰκ. Ἁ]) η νο βεποτα] 8οπφο ΄ πλὰ -Ίνοανοῃ.’ 

ᾱ 2 Ίκαθ ὃ δὴ ὅτι Της ἴ9 νο ουπππον τεπάῖπᾳ ἵπ Επκουίας, 
Οεἶμοι, απά Όνο Ῥλήοσαϊία, Όαε 1 ἵν ονἰάοπεΙγ οοσταρ, Το 
αἰπιρ]εκί ππσᾶο οἵ οοστοσίον ἵ {ο οπαῖξ ὅτι, πλαν 8θατας {ο ὃς 
α νατίαηέ {ος ὃ δή Οναί Ίνας απογνγατὰς ετερί Γπίο Όιο ἐοχί, 

4 4 ἀληθέ. "Ῥ]]ουα]ἷα ορείπηο τοπ ἑαἷέ μή’ (Ώο Ἰά πο). Το 
αά κου 8δετης ταίλνος {ο οὔφοατο Εν αγραπποπὲ: "1 τα ρτοροτίσοῦ 
ας νο ἔγαο εἶππο οἵ ραδὲ ουοπίς ἵ9 ἀἰφουνετεά { {9 {οαπά Ἱπεροφαυ]ο 
Οικ νο ρτοβοΏί οοπβραγαίίοη «απ νο οπαφεὰ ἔἶνοπα, 1ὲ 9 ονἰάεπέ 

Ενα Έἶνο Ῥτονίους πποίσπς οί νο κίατα, Ἰνείοτο ἔ]νεγ τοκοῖνοᾶ Οία 
Ροεΐΐοη, οου]ά πο Ίνανο Όδοῃ {ἶνο οσ1φ6 οἱ {ο ρασὲ ονεπία.’ 

4 ὁ ἐπιστήσας. ΟΕ. Απίκος, Μείαρλ. Ἱ. 6. 4 ἐπιστήσαντος τὴν 
διάνοιαν, "Ἰνανίηα Αχοᾶ Ἠ] ο ἰσπίίου.) 

303 Ὁ ϱ προσενχῇ τοῦ Ἰωσήφ, απ αροετγρ]ναὶ Ἰνουῖς πιοποποᾶ 
ἵπ Όνο Αγπορεία 8. Βογίρέωταε αφοτὶυοὰ {ο ΑΕλαπακίας, ΟΥ, Εαυσίο, 
Ου. Ρεειδερίφν. Τε. Τε. 1. Ἰδε-α. “Ἐοτ νο Ππζοππκίοα νο 
Ῥοβλοκς τεραγάἶηᾳ ίφ Ρτοδποξίοη Ὑθ απο πάουοά αὔσνο αἲὶ {ο 
{τοι υεπῖ αποϊαίοπς {τοτα { {ουπά ἵπ Οτίρον ᾿ (Βεμάτος, «ειοίε 
Ρεορίε, Ὀϊν. Π. νο. Η1. ρ. 11). . Οεἱᾳ. Γν οαππ. Π, 46 (1οπι- 
πασίσοο]ι, 1. τα). 

Ὁ 6 πλαές Ο, 5 Οοχ, Η1, 3 οὐκ ἐν πλαξὶν λιθίναις κ.τιλ. 
ϱ 6 ἐπιστρίφων ἡμᾶς πρὺς ἑαντού. Ο. Ρο. Επ. ν. 3. 1 οὗ 
Σνναμένον εἰς ἑαντὸ ἐπιστρέφειν. 

4 2 ἐπιχέρημα. ΟΙ, Απίκίοι, Τορ. η. αχ. 13 ἔστι δὲ Φιλοσύ- 
Φημα μὲν σνλλογισμὺς ἀποδεικτικός, ἐπιχείρημα δὲ συλλογισμὸς δια- 

6 
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Τυὰ, Ἱ. αχ. 4 διαλεκτικὸς δὲ σνλλογισμὺς ὁ ἐξ ἐἑνδόέων 

! ὁ φίρε γὰρ «ἰπόν. ΟΓ. Οἶσπ, ΑΙ. βέγοπε, ἵγ. 6309 πάντα ὅσα εἰς 
ιν ἡμῶν ἐκτίσθη ὡς γάµον, φέρε εἰπεῖν. 

"Ὁ {) ἀκρωτηριαζομένους Τι ἵν οὐφοτναῦ]ο Ίου θΑΓΠΘΕΙΙΥ 
π, Ἠ]νο νά εχροτίεπορᾶ ενα οΠοσία οἱ 4 ΠΠΟΓΟ 86νοτο φοἳ{- 

παπα ]αέίοη, Ἰπαίοίς οἩ ἐἶνο φαΠετίηρ» απιὰ τί] οἵ οἰτουπαοἰαίοι. 
6 4 τοὺς ἑτέρυς ἈΒίταῦο, 6ο, 8479 ναί νο Αππαχοπς Ἠπὰ 

νο τα Ὀτοακί Ὀαγπί οῇ ἵπ Ιπ{ΑΠΟΥ, Εναξ ϐΊνογ πρ] πφο ένα 
ο αλ οσα στ. 

ος ἅ Ἱ τῶν διαττόντων, "ναί αἶνοοί ποτοθς ἐἶνο αγ. Οἵ, Αεΐκος, 
ια ἑοτα ἀντῴα Δῴτν. Τΐομ. Ἱ.. Π, 1. 9 

ο ποὺς δὲ διάττοντας οἷον σπισθῆρας ἀπὸ τοῦ ἀέρος ἀποπάλλεσθαι. Τ]νο 
ο ποὺ ἄττω ΟΚ ἀΐσσω ἵ9 [οτπιοά {τοι ἄῑξ - ἀῑκή. ΟΕ. Ποπα. Π. αν. 
ὉΓ Πο9 τόζων ἀῑκὰς ἀμφὶς µένον. 

384 ο 1 τὰ κατὰ τὴν γενεθλιαλογίαν. ΟΕ. 1οφερ]ι. 4. ὁ. Χν. 6. 9 

Ότο 84 λωδεκατημορίου. Οµ Ελίφ απ ιο {οἱ]οννίπῃ ἐοολπίσαὶ ἔογπι 

πλανωμένων, ντου Ἠπος Ὀοίον, Τι ἵν ονἰάεπί 
Ίτοπι 291 ᾱ- ναί Όνο Ίοχοβουρο Ὑγπ ἀοογπήποά Ὦγ ἐ]νο ροβἱείοα 
οἵ α ρίαπεί ος ρἰαπεία ἵπ τεἰαίίοη {ο Εἶνο Εχοὰ είαγη οἱ {]νο χοδ]αο, 
το Ὁ 4 τὸ ἐξηκοστὸν τῆς μοίρας, τὸ πρῶτον ἢ τὸ δεύτερον ἐξηκοστόν, 
1.6, ενα ππαίο ος νο ποοοπᾶ, Της ἴ9 νο οτἱρία οἵ οἳς ἴστπι 
“ροοσπά ” (). ΟΚ 2φι α 6, ποῖο, 

οἱ ἡμίσε ὥρας. Τὴο οεαρεγάτα ἵπ κο ἵπ Οτἰροπ, πιο, Ολουρ]ν 
ο πρτονοά Ὁγ Ομ υίων αὐοιέ 13ο ψ.ο., Ὑά8 α ΥΕτΥ ἱἹπιρογίοσ 
ο ωαχωπιοπί [ον πιατκέηρ κια]! ἰπέοτνα]α οἳ εἴπποι απά Εἶνο ἀῑνί- 
ο σπα οἵ νο σας, ονοῦ Ἡ οοστοσς1γ «Ἰνοννη, Ἠνετο πο, αν η ους 
ο εἶοοίε, Ρτοροτίοπαίο {ο νο ἀῑν]κίοπα ο ἴἶνο οοἱἱρεῖο, Όνὲ {οσιιθά 
ο Ενα κοτίον ἡ, ὰ, ὃ, ος, ο. Το καπιο κοτίος καγνί νου ἔπ ἔ]νο ἀῑγίκίοης 

οἵ να οὕππραας {ο Ον αγ, νο ΕΟήτέγ-εννο ἀῑν]είουα οοπἑαἰπίπα 

οσον τι 4ορτοες Γπκίοκά οἱ ΟΗτίγ ουπἑα{πίηα οπεῖν χα". 
6 4 οὗ τῆι ὅληι ὥραε, ' πο, ρειΊαρα, οἵ νο π]οῖο Ίος, Όαί 

6ύτσῦ οἱ εἶνο οκασί εαν ἰνκίου οί µε.’ 
ποστηµορίον, ' ναί (αείουῦ οί δα Ἀουσ 

44 ”.”] 

... ον 
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ϱ ὕ ἀκαριαῖον, Ἠετα]]γ, “οἵ α Ἰνατς πονάς, πο ἆ αοά ι 

κείρω. ΟΥ, Ώεπιοδθί]. 1393. 4 ἀκαραῖος ὁ πλος η 
4 5 τοῦ δωδεκατηµορίου, Εκοὴ εἰφα οἱ νο φοδ]κο παν ο ΑΙΜΑ, ι 

Ρατ οἵ (ἶνο γε]νο]ο θοἱἱρείο, Όοππρατο Εἶνο Οια]άσαη αγδίοσι {η λίπαρ, 
{, δ14 ΄ Μοτοδαε]ι περα]α{οᾷ νο οοπσκο οἵ Εἶνο νε]νοῖο ππίνοτκο ο 
νο πιογεπποηίς οἵ ἶνο υπ. Ἠο Ιπααίοά νο γθας, απά ἀῑν]άσά 
Γε Γπίο ἐνεῖνο πποπέ]α, Το οποἳ ποπ] Ίνα αμαἰσησα ντου ἄθοκπα, 
οαοἳν οἵ νεο οχοτε]κοᾶ ια {πῇπσπου φοορκεἰγο]γ {ος α ρετῖοᾶ οἵ 
ον ἆλγε: Ίνα (Ἴνοη Ρ]ασσά (νο Ῥτουσκκίοη οἵ Εἶνο ἆαγα ππάσς νο 
πιθλνοζίεγ οἱ Ν πίτα (νο ρ]αποί Φαρίεοτ) Ενα ποπο οἵ Εἶνοπα αἰνου]ά 
παπάοτ {τοπ Ἠΐς ἐταοῖς απά ἵνο Ἰουε.” | 

ἆ 5 ὥρας τριακοστόν. Τ]νο Ομ ταεῦι ρατί οἳ απ Ίνοας ας πο 
πιατκεά Ὦγ νο εἰἱερογάτα, νο πεατοκί ἁἰγίκίου Ἰνοίηα ὖγ. 8ου 
194 6 τ, ποῖς, 

ἆ 6 θεώρημα, πλ Ῥποιθίου οὲ ο Ἀπάωκνο 
ουγετοᾶ Ὦγ Ἡάρρατοίας, Ἡ. ο, 125, απιᾶ νο ΕΥΘΟΣΥ νγας τον]κοὰ Όιε 
πο Γπιρτογεά Ὦγ Ῥιοἱσπαγ, Α.Ὀ. 139. Τί ἴ ἀρκοτῖυοά ας (οοννο 
ὉΥ Ηογκο]νεὶ, Οµ1έπες οἱ ΑΡΟΛΟΝΙΨ, ὃ 314 "Το οφαἴποκ ἆθοι πο 
Ῥτδβργνο α οοπδίαηί ρ]αος αἴποῦᾳ νο κίατα, Όναξ αλ (ες ἴ ροείεοα, 
ἐταγε]]τπς οοππααΙ]ν απά τορα]ατίγ, αἰθνοαρῖ πι οκίτοιιο 
εἰονγηθκα, ῥασξιοαγάε, αἱοιᾳ ἴἶνο οερε]ο ἵπ (ἶνο ἀῑτοσείου {γοπι οκ 

το νο, οἵ νο οοΠίΓαΣΥ {ο Εναξ ἵπ γελλο]ν Εἶνο απ αρροασε ἔο Ἱπονο 

ἵπ ἶναὲ οἰποίο. ΑΦ ἐἶνο δεἱἱρείο απά οφ υἱποσξία] ατο πο ΥΟΣΥ πο 
ἱπε]ίηοά, Οπ]ς πποείοη οἱ νο οηαἷποκ {τοπ θαδὲ {ο νοκ αἶοηῃ Εἶνο 
{ογπηος οοπαρίτος (εροακίπᾳ ρεπετα]γ) νετ νο ἀῑατηαϊ ποσα, 
απά οαττίο ες, γε ταίοτεπου {ο ναί πποξίοα, ου παν ἵπ 

αάναπου προηῦ νο είατς: Ίσπου Τὲ Ίαν ποηαἰχοᾶ νο παπο οἳ ενα 
Ργεοκκείση ο (λε Εφπίποχεε, Ὀδοβ ικα ἴἶνο ρίπου οἳ νο οηαἴπος 
απποῦᾳ νο φίατα, αἱ 6ΥΕΓΥ υὔφοφιεπέ πποπποπέ, ργεσιάεε (νι 
τείετεπος {ο Όνο ἀἰπτηκὶ πιοβίος) Ενας νε] λοἷι 1 Ἰνείά Όἶνο πποπιοπὲ 
ναίογο,) 

ἆ 1ο τοῦ νοητοῦ δωδεκατηµορίου,. Ἠετας]νεί, Οή1ήπει οἱ Αίγο- 
ποπιΨ, ὃ 18ι "Τ]οιο δίφπα ατὸο ρατε]γ ἐοοηίοκὶ «αλα ἰν]κίοπα οἳ 
Όνο οοΗρίίο [νοητὰ δωδεκατηµόρια] οοπηππεπείηᾳ {τοπα νο αοθια] 
ευίπος, απά ατο πο {ο Ὦο οοπ{οππᾶάσα νεοι να ουπεαίοπα 
50 επ]]οᾷ [τὰ ὡσανεὶ μορφώματα]. Το Οτοο]ς ποτᾶς Τ Ίνα 
ἱποοτίοά {ο εἴνον πποτο οἰοατ]γ Εἶνο πιοᾶστι [οοηῖοαὶ ἔοσπια ἐο 
Σπἱοὶ Θνογ οοετουροπά, 

τοῦ ὡσανεὶ µμορφώματος, “νο Άριτο, αν ἴξ νοτο α- 



μας 

κο -ᾱ- 

Γ.300κ ΝΙ. ΟΠΑΡ. 1Χ---ΒΟΟΚ ΥΠ. 6ΠΑΡ.2 394 ἆ 

μι -. 

5 ο 6 Ίνα, αἰνίί, 11. Βιοοδίας οαι/Μν ἐν οἶκαοο οἱ ὀρῶντον τοὺν 
 ἀσ ἔτι (νο ἑοχέ οἵ νο Βερέπαρϊπί, Αεοοτάΐηα ο Ὠοέακοῖι 
.Ἡ - πιαΥ ὃς Πέογα]]γ τοπάστοά: “Εἶνο ἀῑνίάετα 

[ νο Ἰνδανοπς, {ἶνο δέασ-ρακογα, Ὑε]νο Ἰηα]κο ΠπΟνΥΏ αξ 6νοτΥ Ώονν 
ποσα θΜίαρν Ελαὲ 9λΑΙ! οὐππὀ πρου θμος) 

Δρα τὴν δευτέραν (1. ο. κατηγορίαν). Άθοτ εἰνογνίης ο 188 
τος (οσα λῖηῃᾳ (νο Ροἱγεοίκπι οί νο σου, ένο ποχέ φωοφίου ἵ, 
ἨΊηγ αἀορὲ νο «ετίρειτου οἱ Εἶνο Ηοῦτουνα ας υ]; ιό α Ἰ 
ἀνίωμεν ἐπὶ τὴν πρώτην κατηγορίαν. Τ]ο Γοσππετ Ἰνα]{ οἱ Ὀουῖς νΙῖ, 

το θοπἑαίπα νο οἰ]οί οοπΜτἰναείοῦ πηκἆο Ὁγ Εακουίις Ἠήπιφοὶ{ {ο (ἶνο 
ατραπιεπέ οί νο Γγαεραγαίίο Εθαπφείίοα. 
Ὁ. ἃ 8 µεταποιήσεως, Απ υπυρυα] ποτά, πο] 1] µεταποιεῖσθαι 
μας Ένα πιοαπίπᾳ οἱ “οἰαἰπείης α οὗατο) 
8009 ο 1 ἐσκενωρῆσθαι, ' Ὀοστουνοᾶ, ος “Ρ]αρίατἰκοά, Ο{, ίομ. 

ο ὰ.. Ἡ, 6χ καὶ τοὺς τῶν ἄλλων δὲ ἐσκευώρηται. Ἰεπποί]. 115. δ 
ο αἲ]. τό. Ο νο ρἱαρίατίκα οἱ Ωτοεῖς απέ]οτε 9οο Ἠοοκ Χ. 2, 1. 
ο 1] Ὁ 4 κροσανασχόντες, α΄ Γ{ανουσίέο γνοτὰ γην Ῥοϊγοίας, ο. ᾳ. 

9 0 εἰξάμοοι παισί. Όπ ῥταγετε οἱ ή Κἰπά «οπυρατο Ζαγομα], 
ο δα. κ. 28φ-οι, 4346-66; Ἠοι Ερία, Ἱ. 4. και; Ἰωεῖαη, 

-ᾱ  ασαγοπιεπέρρ. αχν; Ῥετεῖας, Π. 36 
ο «Ναπο Πάείαί ἵπ οἈπρος, Ώππο ΟΓΔἱ πα έ ἵπ ποσα, 

Ἠπσπο ορίεπὲ βεποταπα τεκ οἱ τορίπα! Ῥαο]]ας 
ο Ἡππο ταρίαπε! Οπ]οφαῖά οαἱοανοτίε Ἠΐς, τοκα θα: 

3 4 το πολὺ πρότερον. "Οπιπίπο Ἱερεπάατα γἰάσέαγ πολὺ αἰσχρό- 
ν περον, ος απίπα ἑατρίαπα πυπαίπ πα εοἰ]αγίος κἰάεγωτα (αρα Ίπφας 

ο θιοκοάμ ροποτίος {ωΐέ, αἱ που κοιοὶ Επκοῦίως {ρεο (ταδίά(ε” 
ο (Ἴμα). Βοραίος που]ά τονὰ πολὺ ὕστερον. ΧΝο οαηρο ἰν 
ο ΠΦΟΘΗΔΑΓΥ 49 Ἑωκοῦίης ἵ εροαΚίηᾳ οί (νο ϱοάς οἱ ἀἰΠοτονί παίίοια, 
κ γυμνη. « « κεφαλῇ. ας. Γλαφάν, 143 Ὦ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ, καὶ 

ο οἱχ ὅστερ τότε ὑπ αἰσχένης ἐγκεκελυμμένοι, 'Τυμνβ τῇ «εφαλῇ 
ος ρτονετ{ [πας πκυγραταπί Επκοῦ, οοπίτα Ἡ]οτοσ]οπα 644 Ὦ (οἆ. 
ο Οσα)... εξ ὤπορος, Νακίαωκ. ΟΥαέ, , 1ο Ο)’ (948). Ἐν, Η. Ε, 
ο Μ. 43 γυμνῇ λοικὺν ἤδη τῇ κεφαλῇ τῷ τῆν ἀληθείας κηρύγµατι 
ο τὴν ψευδώννµον γνῶσιν ᾿ ἀντικηρύττευν ἐπεχείρουν, - 



3004 ΤΠΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ 6Ο0ΒΡΕΙ, 

800 ἆ Ἰ πορνείας. Ἀάσα, κῑν, 1. Ο, 49ο 6 Ἰ, ποῖα, 
4 14 προβεβληρένο, Πατ ἴστπι οἵ {ποφασπέ οὐσας- 

τοπος, αν Ῥογὺ. Η, 66.  τάφρον καὶ χάρακα προβαλόµενοι τοῦ 
λόφον. 
8] 801 ο 4 ἐπιστήσαντε, ϐΟ. το ἆ Β, απᾶ 291 ἆ 6, ποῖα, 

ο 9 ῥοώδης, ΟΕ, Ηοϊ]απᾶ, Ρἰωαγολ, 666 ΄πιαίος ἵν νατίαδία, 
ποπαδ]ο, αἰοταῦ]ς, Πακ (δίε.” | 

ἆ «) ἐπιγράφεσθαι τὴν αἰτίαν. “ἵηπ Ῥακείνο ἁῑοίεας 
αἰτίαν, "' πα ηῖ ακεἰρηαίας οδακα ” (Πεἰπίοϊνοπ), Το πάδ]ο ἵν 
πε Ἰποτο δεὰ να (ἶνο ρακείνε, ας πα Ὁ 4,4 ἆ 1: πε ϱου Εἶνα 
εἰποῖ]ας 9ο οἱ Εἶνα ραδείνο ἵπ τού Ὦ Β εἰκόνα καταγέγραπται. 

4] 803 ο 6 τῶν ἐπὶ γῆς ἁπάντων κρατεῖν. ΟΕ. Ρα, ΡΜ, 186 
ὡς νοῦς ἐστι βασιλεὺς ἡμῖν οὐρανοῦ τε καὶ γῆς. οπαίπ, Μ, Αρ. 
{. το Ἱπαρ]έος ναί Ον να ρατί οἵ εἶνο τορα]ατ Οµεϊκίκα (σασλίπᾳ, 
Ερίµ, αἲ Πίοφν. κ Ὁ γὰρ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους ἠγάπησε, δύ οὓς 
ἐπούησε τὸν κόσμον. 

ἆ 4 τῷ τῶν ἀνθρώπων γένα πρὺς ὑπηρεσίαν δουλοῦσθαι ΟΕ. 
817 ᾱ. Ἠεπᾶεί Ἠαττῖα, Αροΐοφψ οἱ Αγίηίάες, ο “Όπο οἵ Ένα 
Ἰοβάέηῃ ὑοἱνοίν νπ Ατίφείά ον {9 ἐναὲ θοἆ πικὰο αἲἱ Ονπρν Γον (λα καξο 
ο μιαν. . . « Νον Οµἶφας βθείπς {ο Ίανο ουν ρατσα]ατ]γ ορροκοᾶ 
ιο Οι ἀοσϊτίπε, απιᾶ {ο Ἠανο ἀἱοσικκοί 1 αἱ Ἱευρί: ἓξ γαρ οπο οἳ 
νο ροῖπίς οἱ οοπ{κοί Ὀοένγοση ἐ]νο Βέοἷο Ρ) ]οβορῖνγ απιά ενα Φοννλαῖν 

απά Οτ]κίαω (αἱθνα .  Ἡο ἅτανιν τά]εα]οας ρίσέατος οἳ Ένα 

Ρ] ]οφορ]γ οἵ νο {πορς ἵπ νο νναπαρ, οἱ νο απίς ἵπ Ενεῖς απί- 
1011, απὰ οἵ Ὀεγίον οἱ Ὀαίς ἀἰδουκείηρ Εἶνα {ο νεα ουνίους ρτοροε/. 
ον Ον Όνο νιοτᾶ Ίνα Όσοι πισᾶο κοἱεῖγ {ος Ονεῖς Ὀεποβε, 
Λοοοτάἰπαὶγ Οτίρεα πεπιατ]κα (ο. Οεἷε, ἵν. α1): “ο ουπαρασος {ο 
νιΟΓΤΑΦ παφοτίηα Εῑναέ Έἶνατο 9 α Οοᾶ, απά Οναί ποχέ αΏοτ Ἠίπι νο 

π]νο Ἠανο Όδευ πηπάο Ὦγ Ἠίπαι απο ΕΥΕΓΥΝΑΥ κο ἀοᾶ, απά αἱ 
Ορ Ἠανο Όεεν ευυ]εσίοά {ο ᾱ, οατίι, απ ναίατ, απᾶ αἶτ, 
απά κατα, απά Οναί αἲὶ Οήπρς ατο {ος ους βαἷκα, απᾶ το οτάσ{ηοά 

(ο 8ενο κ Τὰ, Τη“ Ηἶο νοτᾶς Άτε ας {οἴ]ονς: "Βαε  γοι 
το ροίηᾳ ἴο αποίο νο φαγίπᾳ οἵ Επτίρίάες (Ῥλουν. 646) 'Βουι 
515 απά πἰρηξ απο εἰανον {ο πποτία] ππση, νι πποτο {ο ας να 
ο νο απίς απά ου”) 

808 α 6 αὐτὸς ἀνῆπται τὴν αἰτίαν. Οἵ, Ἐαχ, Πετο, Ε. 649 
θανάτου τάδ᾽ ἤδη περιβόλαι, ἀνήμμεθα, 

Τ]νο β41η9 οοπκίτασείοπ 19 8ο {η ος. δαὲ. Ἱ, 6. ]4 

“Ίεγο φαφροπεί Ἰοσσ]ας ἑαυπίαπφαο ἸΙαουτίο 
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- Ὁ 30ΟΚ ΥΠ. 6ΠΑΡΒ, 9-θ 8088 

δς βασιλικό. «ΟΙ. ε Ῥο. Πἱ, Φ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον 

ϱ] 4 6 θιοφανειῶν. Ο. Αὔναα. ο. Αγίον. Ἱ. 46] τὰ τῆς θιοφα- 

6] 904 ο « βασίλαον, “πράσα, Τὴο πποτο παπα] πραπίης 
οἳ ενα οααίκπίἶνο ἴ “ραίαος,᾽ ος “τογα] οἵεγ, 5 ἵπ Ῥοἱγὺ. η. 

. ἀπὸ τοῦ Ἔβε, Ας α παίοπαὶ Ώαπηο νο ἔτι 'Ποῦτουν ” 
το τος αρροατα πα νετ αρεῖοπὲ Ἠἱφεοτίοα] {Γαρπιοηέ... 66η. χἰν. 13 
τος ΛΌσαπα νο Ἠεῦτονε,) γεηοῖν ἶ τοπάετεά ὮΥ νο ΙΤ ΧΧ τῷ περάτῃ, 
το ναξ τα ὔνος τοίοτο {ο Ἰίς ἀθκσοηέ {γοπα “Ἐδετ. 896 499 Ὁ 6. 
ο ᾱ τ εἲς ὑπόμνησι σχολῆς τῶν ἱερῶν λόγων. ΤΕΙ ἴ9 τοπάετοὰ 
ο ἳγ νο Ἐγοηο (ταπε]αίος, “6η ππόπιοίτο ἆα τορος πποποππό ἆππς 
ο Ίσα Ἰὔντου ααοτόα. Βαῖ ενα γοτὰ {ος Εἶναί γευέ ἵ9 κατάπαυσις, ηθυος 
σχολή, πε] ποιο οἶε]νοτ ἰείσωγε ος οέκάγ ἵπ πο] ᾖείεωγε ἵ8 

ο ᾱ 3 ἄλλης τε μακρᾶς περιόδου κατά τυα σύμβολα θειότερον 
-.. Ὑΐμες Ἰοἱά]γ Ῥτοροθος {ο «Ἠπηρο {ἶνο ροπίίτον 
ο πιο αοοικα νο, Τῆο πιοαπίηᾳ ογἰάθηίΙγ ἵ ἶναε, Ὀοκίάσς (ἶνο 
ο δεν αυ απ νο ΥοαΤΙΥ {οαδί, ἔ]νοτο Ύναθ (ἶνο Ίσηᾳ Ροτίοά 
Ὁ οἱ νο καὐδαίεαὶ γεαχ {ο ο Κορέ Ἰοὶγ, ἴπ ποοοτάκποο νε] Εἶνο 

ο θογοπαηία ἴπ τεραγάὰ {ο βεγναπίς παπά {ο ἐ]νο βαἱο οί ]απά. 
.Ὃα Όνο ο οἵ τε 5 4 εἰπιρίο οορα]αίίνο οοπ]αποίίοἨ, 866 

-Λεποϊὰ, Τ]νας, Η. χοο. 4, ποῖο, απά Π. 64. 3, ποίς, 
ο 4 Ἰ ἀναήκου, Το πποτο διαὶ {οτι ἀνήκοοι Ίνα Εἶνο 84Ο 
ο πηδαπίπᾳ, ΄ πο Ἰνανίπρ Ἰοατά.᾽ 
ο ΤΙ] 906 Ὁ Ἰ ὁμοιτροκία. Οἵ. 414 ο 6, Βἰταῦ. 31 τῆς ἄλλης 
-. ὁμοιοτροκίας σνγγεείας τε. Τ]ο {οττα ὁμότροπος ἵν αφοὰ Ὦγ Ἠάι, 
ο, 49, ΕΙ. τ4- 

-- προτροπήν. Οἵ, α1ο ἆ 4. 
8] 000 ἆ » λκισο. Όσα. ἵν. 26, 8ορί. οἶτος ἤλπισε. Άη, 
ο οοετοσἳγ τότε ἤρχθη. Τῆνα οί νο Βονοπίγ, οπυοά 

Ὁγ Ενοίς τοκδίωᾳ ΗΠ ἱημοκά οἱ 2ΓΜΠ, ἵ9 Ὀωκοά Ὁγ 8. Ααρικείπο (0 
ος. Ὀ, αν. τή) ου ἐν πιθασίηᾳ οἱ ένο Ώαπιο Έποαὶ: “Ἐπου απέοσα 
αἱ. Γπίοτρτοίκέας Ποηνο, αἲ Ίνου πο ρ0λδο (οσπίπατη πορουρασί ρε 
Ἡπρυκο Εως ακκονετοσΗ. Ο νο ακο ΕΟΝ ἐο τορτονοπέ πα ἵα 
λα πα κΏ σε απά πιοτία{γ. 8ο Ενα], Ηίας, οἱ Γεαεί, νο. {. Ρ. 164, 
ποίς α: Πο ἑκκεῖι, ἵπ Ἴοο, “ ἨἸναίσνος νο ἀοιίναίίου οἵ Ἐπονῖν, {ὲ 

ἀσείμηπίοας, αοοοτά(πᾳ {ο νο Ώδαρο οἵ να Ἱαβρυαρο, πια ος (νο 
1... 



306ά ΤΗΕ ΡΗΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ΘΟΒΡΕΙ, 

εἰάς οἵ Ἠΐν ἱπιροίσπου, ΔΑΙΜγ, απά ποοπα!ίγι 906 Ἑν ἨΙ, δη 
οἵἡ, ασ; ου τὴ. α, αΊ; οερεεἰαἩγ Ῥν, κα, 4. Ο, ΒΜΙο 1, 
118 Μ. 

ἐπικαλεῖσθαι τὸ ὄνομα, Οἵ, δα]. Αίομπας, Ολοι, ΕΥ, Π. 
(Ἀουθ]ι, Κε. δα. Ἡ, αφθ)τῶν ἀννι πρνγικων ος 
Βοο Βου, 1μά. 461. 
807 4 6 ἀληθὴς ἄνθρωπος, Ο, 3ού ἆ 4, ποῖα, 
α 8 ἐκήβολον. δι Αλ, οὔν ού ον οἱ 

κά αςν ος, Κανης, πο 1ος νο ο. 

ν ἡλῤβνος α Αι η μνω κ. 
µίµησιν, 1.6. νο οπ6 Κῑπιά (οἳ Ἰήεχορ]γρ]ίςς) ἓ εκρτοκκοὰ Ἠογα]γ 
ὮΥ πα ο πα ήον., “ 

ο Ἰ Ἐνώς. Όπ νο ἀῑκίποίοι οἵ (ἶν Ώαπιος Λάαπι απά 
«ΕἘποκ] ϱοο στό ο, 

Τ]νο παίπο Α απ, πποππῖης γε, ο ν ν 
(Λάππα) οί οἳ νήσο] νο Εταί ππαπ Ὕνας {οηοᾶ (06, Ἡ, ]). 
ἐΒαρροείηᾳ νε Ἠοῦτονν Ίπηπιπρο {ο τορτοκοπΈ ποεαταοϊγ νο 
ΡείπιαςΥ Ίάεας ουπποσοᾶ γν] (νο {οτπνα ου οἳ Ἱππα, Ἡ που]ά 
βθεπι Ειαί νο αρρεϊ]αίίου Ἰνοκέοννοά Ὦγ Οοἆ νιἉς ϱἴνου {ο σερ 
αἰίνε ἴἵπ Λάαπα [νο ΤΩΦΙΙΟΓΥ οἱ Ἠΐα οατ]ν απᾶ πποταϊ ππέπτοι 

ψνΊνεγεκς νο πας Ὦγ ννλοἷν Ίνο ρτοίεττοᾶ {ο ἀθείρησίο Ἰπικο]{ να» 
1.1, α παν οἵ εἰήαπος οΥ ωογίλ, 069. Η. 11. Βπς ία, Β, 
ἑλάαπι ; 9ο αἶφο Ἠπκίηρε Ὀία. Βδ.  Λάατα) 
808 ο 1 χάρω δὲ Θεοῦ. Τηή9 κἰρπίβοπίίον ἵ ϱἴνοι {ο νο Ώαππο 

οἱ Οκ) ϱοα, Πσπ, Ὦγ Ῥ]ή]ο 7. Ώε Ῥου. Οαΐπ. αχ "Ἐποσϊι ν Ὦγ 
ἠπερερτείαίίου, "ΤΗΥ βταος.”. Ἠετο Ἐπουι «(ο κεθεπ Γον 
Αάαπι᾽ ἵψ παδαπί, απά ο Ἠπίπο αἱρηίβος αοοοτάἵπα {ο Ῥ]ή]ο, 
1. Αὖγ. 3, κεχαρισµένος “1.9. ΠΠ 19 οοπποσἑοᾷ νι 0’ (Πακ πρ 
{ἱά. Βίδ.). Ἠεπου «Ίνα γνπς τεργεφεπ{οά αν νο πνεπίος οἳ Ἰοξίετε, 
απήμησίίς, απᾶ ΑΦΙΓΟΠΟΤΩΥ, απά αν νο Πτα αἲ]νος (Ἠαείημε, 
ομίά.}, η 6ε1, ν.ας 1 ἵ καἱά οἵ Ἐπουι ναί Ίνα νια]κοὰ νι σὰ, 

Της εχκργεκεῖοη γγας {ακοη ἵπ Ἰαίοτ πιος {ο Ἱπσση πο οπ]γ Οναξ Ίνα 
Ιοᾷ α ποά1γ Η{ο, Ἰναξ αἱκο Εἶναί Ίνο γνας νο τουἱρίοπέ οἵ καροε]ναπικα 
Κπον]οὰμε” (Ν. Η. Ονατίος, Τλε Βου οἱ Ἐποσὴ, τ. τ.). 

ἆ 11 κατακλυσµῷ. Όοπαρατο Εἶνο τείετεπου {ο ἐἶνο Ε]οσα ἵπ Ῥ]αΐο, 
Ἱερφ. 67] Ὁ, αποισᾶ Ὁγ Επκουίας, ϱ8Ί ἀ. 

Το Οια]άπεαπν ποοοαπέ οἳ νο Ώο]υρο ἵς ρἴνεν αἲ Ἰοπρίν π΄ 
λίαερ. Ἱ. 666, νε α {αοεἰπηί]ο οἵ οπο οἱ ενα (αὐ]είς ρα υ]α]νοά Ὦ} 
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Οκοάσμν "άανωο, ϕ Ὠν) νκν βαν) νο-οεία 
. Γοωνὰ αἱ Νίπεοελ. 

9] 10 Ὁ 7 εἰς τοῦτο περιγράφασθαι. «Ἠπηο ορἰπίοποτα εἱπρι]αγεπη 
"θπυίο Επκουίας Ἰνκυκίέ ο Ἐοπι, Ἱπ. το ἐξ ἑνὺς κοίτην ἔχουσα 

. ο - θεα. κακή. 28. πω νώνω 
αοΠλ θος,᾽ ος, “ 6ος αἰγίσείλ,) πιαταῖα, Ε. Υ. Εασοίας φάορία φοτηθ 

«σος οἱ Όνε, ΠΩ, απά 

να ἀναπεμπασάμενος, “Ἱανίπς οπ]]εὰ {ο παπα”, ΠἨοταϊ]γ, 
ο πεμπάζω πποκης / {ο εουπέ ὉΥ βτον.᾽ Οἱ. Λωολ. Εωκ. 118 

α πεμπάζσ᾽ ὀρθῶς ἐκβολὰς ψήφων, ξένοι 
ο 818 ο 4 αὐτὸς πρὸς ἑαυτόν. ἴπ επ. κχχἰκ. 8, Οηῖς τοπιοπκίγαπος 

πάάτοκεσα {ο Ῥουἱρ]νακς ννῖζο πι (ἶνο ο0ηγκο οἵ Ίνοτ αἰλατεππεηί». 
οσο αι δ ἐμ. ἨΠεῦυτον Ὢδ, “Τετο 9 α εἱπρα]ατ 9ο οἱ ἴὲ ἵπ 
τς ἄοα, αχκ. «ο, ""Όνσοα Ἱπονονέ ινα ΕΥ Πουϊς Ίαν νδοσππο Πν 

ο νι πιο,” 1. ο, Ἱανίηρ της 45 (ἶνο αἸνορ]νετά απά οατίπᾳ {ος 18” 
ο (εκοπίας). Οσππρ. αακίκ. 6, “Ίνο πουν πο αρνί (Λας τοας ντι 

Ἱ λίαν (νκ)) (αν) 
10] δἱ4 Ὁ : οὐσίωσιν. Ο. 064 0, 641 4 Ἰ τῆς τοῦ δευτέρου αἰτίον 
Ἱ. συστάσεώε τε καὶ οὐσιώσεων. Τὲ 9 Πέοτα]!γ, «ο αοὲ πληοὶι ρἶνου 
ο μὺ εἶναί τε καὶ τὴν οὐσίαν' (643 ᾱ Ἡ). Ο. ΡΗΙ. δαά, 443 λί εἰκόνα 

ο 9 ᾗ χορείαν. Ῥε-Ρ]α, Ερίπον. 984 Ἐ τοῦτο δ εἶναι τὴν τῶν 
ο ἄστρων φύσω, ἰδεν μὲν καλλίστην, πορείαν δὲ καὶ χορείαν πάντων 

ᾱ τι διάκοσµον. ὃν Λεἰκίος, λίωπνά, υἱ. 3] διάκοσµον οὐρανοῦ 

ο ήν 
μα ᾱ 2 ἀναιτίου φύσεως. Απίκος, Ανα. Εν. Π. Ἡ]. 4 τὸ ἀναίτιον 

ὡς αἴτιον τιθέναι. Οἵ, Κλε, Η. 34. ἃ. 



3516ᾳ ΤΗΕ ΓΕΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 608ΡΕΙ, 

816 ο 8 παραδείσψ. Τῆνο ποτᾶ, δὲ 9 καἰᾶ, Αγάς ο6συτν ἵπ Χει., 
Αναδ. , 5. Ἰ. ὑταῖθα Κύρφῳ βασίλεα ἦν καὶ παράδεισος μέγας 

ανά Αγελ. Ρ. τ9 {. απιᾶ Ἠπαίημε, Ὠία. ο! (λε Βίδία, κ. ν. "Εδου,’ 
ο 1 αὐτοσοφίαν, α ποτᾶ {ποφισπ γ αφοά Ὦγ Ανκπκείας ἵπ νο 

Ατίαϐ ϱΟΠΙΤΟΥΕΓΑΥ: ε{. ο. Αγίαν. Π. 18 ἡ μὶν οὖν μονογενὴν καὶ 
αἰτοσοφία τοῦ Θεοῦ κτίζονσα καὶ δημιουργός ἐστι τῶν πάντων. 

ϱ 2 αὐτοζωήν. Αλκη. ο. Αγία. ἵν. 34 τὴν ἀνέκφραστον ἔνωσιν 
ὁ Ἰωάννης κηρύσσει, καταποθέντος τοῦ θνητοῦ ὑπὸ τῆς ζωῆς καὶ αὕτο- 
ζωῆς ὄντοι. Ερίη. αἆ Βεταρ. 43 ὃ μὲν Κύριός ἐστιν ἡ αὐτοζωὴ καὶ 

ἀρχηγὸς ζωῆς. 
ἆ 6 καὶ σπείδεν . . . τυχεῖν, οπή εὰ ἵπ Ο, ρετῖναρα ας α κοεαίπα 

τεροἑΐου: Όαξ Ον 9 πο α οοπο]ικίγο ρτουί οἳ αρατίσοσκασα ἵπ 
α αέγ]ο κας αν ναί οἵ Εαλουίΐας, 

817 4 σινεκτικώτατον. 8966 Ὀο]ονν 3486 α, 46ο ἆ, «81 ᾱ. 

σα, ΑΙ. βίον. ΥΠ. 934 “Α Βγποσίο οπἱ8ο ἵν Ενας, πο 
νεῖπᾳ ῥτεκεπί νο εὔεσί τοπηαίης, απά Ὀοίπᾳ τεπιονοᾶ, νο οίοσί 
τοιαογοᾶ, Μο Βγποσείο ἵ9 κο οα]]οὰ ὉΥ Εἶο «ΥΠΟΠΥΤΑΟΙΣ αχρτον- 
εἶομ /' ροτίοσί ἵπ Πδεὶ{”” (αὐτοτελές) ; αἶπου {8 ἵ9 οἵ Πφοὶ{ παβιοῖοπε 
{ο Ρτοάπος νο εοος.’ 

5 8 ὑποσκελίζεν. “Ῥοΐϊας, Ἰυτο ἐοτίο, ἵπ Άπα, οοἰΗᾳῖὲ τοεῖνα 
4 αγπιπαδίίοσία ρετάπεπίία: ᾽Αγκνρίζαν, ἀνατρέπαν, δράσσειν, 
ὑποσκελίζαν’ (Βεραίοτ). 

11] 618 ο 4 τοῖς πᾶσιν .. . ἐπιπαρόντα, 4 ἀαήποί κἐκίσποπί οἳ 
Όνο ἀοοίτίπο οἳ “νο Ὠϊνίπο Τππαποπος, ος νήσ]ι 960 Ώσοσπος, 

Ἀψείεπι οί Ολγίφίαν Ὠοογίπε, Ἱ. 444, 443, ἃο., απᾶ Ἠμαρποτι, 
Ίνα Λίωπάί ραβείσα, 

ο 8 Θεὸς ἐγγίζων. Τη οἶπαφα {πω 9 οπἱρίπαὶ ουπἑεχέ, {ετ, κκΗ1. 
31, ἵ9 ἱπίεττοραίἶνο, ναί πο 9ο {π Ένα Βορίααρίπε, Ἐν Όνο πίος- 
τοραίος, “α Οοἆ πεαγ αἲ λαπᾶ ἵδ οπο ποιο ἁοπιαῖη απᾶ ποιο 

Κπονι]οᾶμε ἆο πο εχἰεπᾶ {ατ; α Οοἆ αἴαγ οί οπο νο 866 απά 
ποσα Γπίο νο {ας ἀῑδίαπου ’ (Κεί]). | 

819 ἆ τό µύδρον. ΟΙ, 846 ο “΄Απακαροτας, Ὠοπουτίέσς, απά 
Μεϊτοάσταφ ααἱά Ενα νο καπ ἵνας α τοῦ-]νος Ἱπακς οἵ τοσα] ος 
είοπο”: Ῥ]αε,. ΑγΡοί. Βοεν. 16 Ὦ; Χαν, λε. Βοογ. ἵν. Ἰ. Ἱ. ας 

Απαχαροσας καᾷ οἱ νο κας, οἶνοτν αρριοά {ο ἀοᾶ,. Ῥαατον 
(Βεγίοῖεε, 34) καγς ναί Ὠορείέλνος ρτουατοᾶ α ἄοστου ναί νους 
π]νο ἀἱά πο Ὀε]ίανο ἵπ νο ροᾶᾳ, ος παρ] ἀοοϊτίησς αὐοαέ ενα 
Ἰνεανεπ]Υ Ὀοδίος, εἰνου]ά ἵο ἱπιροκε]ιοᾶ, ἀῑτοσίίωρ Ένα καερίείοα 
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ο 100 ΥΠ. ΟΗΛΡΒ, 10-13 819 ἆ 

ἑ Ῥατίοίον (λτουμ]ι Απαχαροτας, Οἱ, Ρα. Ρλαεά. 98: 
ἰσίοι. λίει. Λ. 1. 
820 αἱ Ῥω. Ώε Ῥίαο ΡΜΙ. Ἱ. Ἰ οἱ Ἄτωϊκοὶ νοερὸν θεὸν ἄπο- 

ένονται πΏρ τεχνικὸν ὁδῷ βαδίζον ἐπὶ γενέσει κόσμον. Οἵ, Ἰ66 αἸ, 
ο. Ώε Να. Ώεου. . ϱἸ 'Ζεπο ἰρίέατ παέαταπα Ἱέα ἀσβηῖέ πέ οατα 

αὲ σποτ 16 αγεβείοφυτα αἆ ρἰρπεπάστα ρτορτοδἰεπίαπι ία.’ 
8.5 μὴ προνοίᾳ. ΟΙ. Ἰστος, 1. 159 

ο ΣΕΕ πο 4παθφιο πιοᾶο Βαπέ οροτα εἶπο Ῥίναπι. 
14. Π. όφό-δι. 

--. 4 τὰ μὲν οὐράνια µόνα. ΟΙ. Ἴ98 ο 4 ὁ Αριστοτέλης µέχρι 
σελήνης στήσας τὸ θέῖον κιτ.λ. ἙῬε.-Ατΐκε, Ώς Αίωπᾶο, ὶ. 13 
ὃς κωλώτφον αὐτὸν μὲν ἀεὶ σῇν ἀνωνάθω χάρας 
Ἱδρῦσθαι, τὴν δὲ δύναμιν διὰ τοῦ σύμπαντος κόσμου διήκουσαν ἡλιόν 
πε κωεῖν καὶ σελήνην, καὶ τὸν πάντα οὐρανὸν περιάγεω, αἴτιόν τε 

εσθαι τοῖς ἐπὶ τῆς γῆς σωτηρίας. 
18] ο 6 ἀγέητο. Όπ ἴο Ἱφαρο οἱ ία ποτά, απά ές ἀῑν- 
Ὁ. Εποίον ἤτοπι ἀγέννητος, 9ου Βἰκ]ιορ ΤΑβ]ν{οος”ς «ἀπαίταῦ]ο Έκουτειν 
να τρ, τν Ἡ. το]. 1. Ρ. φο. Τέ γγας πο 

ο απ αἴετ νο οοαποῖ! οἱ Νίσπθα ἐἶναί (]να ἔεττη ἀγένητος Ώθοκπηο 
Ἀ -.. τουυρπ]κοὰ αγπιοὶ οἵ Ατίαπίκπι, “Ιπ [πο Ἡξ γγας Ῥοσδαφο ἐ]νεῖτ 

 Ῥκακος Ἰνιά νοου αἱνοννη αἱ ναί Εἶπιο ἰο Ὁο ππδουπά, απ 11οΥ 
ο οἱά αἱ α.γ εἶπιο ὃν ολαηροά πὶέν ἱπερίογ, ἐλναέ νου ἐλλεποσίοσίν 
υπο ως (ἀγένητος), ἵπ 
''"οτᾷσς ναί παπάς εἰνο]ίετ οἱ εί Ώαπης ΕΥ ποἰρΏέ αραΐη τουκοι 

ο πποσςς νο Οίπρς οτἱρίπαίοά απά (ἶνο ογεαέυτος (ναί ν΄ ογὰ οἱ οἆ 
ὮΥ πε οτα Ένοιο γοτγ Οήηρη Ίανο οσπιο {ο οι Ο Ανν. Όε 

ο Πο Ν. 8. η. 28: ἴ Βγποαίε, 46, πΟν Α. Πουατίκον)ν 

ος 9 Ἰ καταλήψεων. Το ννοτὰ ν/λς πηυοὶι υοὰ ἵπ ένο Βὲοίς ρ]]ο- 
ο ορ: Ὁγ Οἴοστο, 4οαά. ρου. ἱ. 11, ἓὲ 9 τοπάοτοά “ οοπαρτοἰνοπκίο, 
ο ως ζοΐἼος, Οµέἱήπεα οί Οἱ. Ρλ]ου. 68, Ρτοίετν ἐ]νο πα1πο ́  οοπουρΜίοῦ.) 
ο Πο νεος, “Α: αἲἲ σας ρτονοπίαέίοπα ατίκο ου οί Ροτοορίους, 
ο νο ταῖωο οἵ νο Κποπ]οάρο (ἶνοΥ αΠοτά ππυδὲ ἀοροπά οἩ (ἶνθ 
ο θωδίοῦ νε]νο]νος (ἶνοτο Απο ΡοτουρείοΏν οἱ ν]λοὶν 1ὲ ἰ9 ουσίδίη ἐἰναε 
ο. Ενογ αρτου πι νο οὐυ]οσία ροτουίνοά, Ἠαῖ Ον ἐἶνο Βέοίου πιαίη- 
ο εαία, Ἰπ Ενοίς γίον α΄ Ῥατί οἱ ους ρτοκοπίκίίους 4 οί φασι ᾱ 
ος πέσο ναί νογ οοπροἱ αν {ο βίο Δοπί {ο ἶνοῃ (συγκατατίθεσ- 
ος θα) Ένεγ απο οοπποοιοᾷ ελ ἐἶνο οοπβοἰουκη σα ναί ΕΥ οσα 

οπἱγ αγίοο {γοτα Φοιωοἑλίηᾳ τοα!, απ Ίνα γο ἀτοσὲ ογ]άεμου (ἐνάργεια). 
..” 



340ος ΤΠΕ ΡΠΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ἘΟΗ ΤΗΕ 608ΡΕΙ, 

Πονου πλω πο ΑκοαΒὲ {ο Όνοιο Ρτοροπίαίίοῦς πο αρρελινᾶ νὰ 
ευυ]οσί (οὗ]οςε 1) ἠφοὶτ. Τξ ἵν η αακοπέίηῃᾳ {ο φασἲι α Ρτοκοπκ ίσα 
οί, οοουτάϊαᾳ 00 Ἔκωφ, ουφουμία ομως ωνθφμι 1 
ἠπνεπίοά Ὦγ 7επο). 

ϱ 8 δεντέραν οὐσίαν. Οσα. Τ Ίναρ Ίνοτο α Βο]νο]ίου ἵπ νο ππαηρῖα 
τοῦτον ὄταῦθα παρογομννῶντα οὸ οἰκᾶιν δόγμα κά φω ο 
ζοντα. 'Εακευίας Ἰήο ἄντικρυς ἀρειανίζα (Υ1με). Το τοπικεῖς, 
πρρ]σαυ]ο {ο βονοταὶ Ῥάλοαρος ἵπ νο λεπιοπείγαίο Εσαπφείαα, 
19 Ίστο ουξ οἳ ρ]ασα, εἶπου Ἐυκουίας ἵν ἀσαίίπα νι νο ἀοσιτίπο 
οἵ νο Ίορος οπἳγ 8ο ἴατ α5 1 ἵν {οαπᾶ ἵπ Όνο Οἱά Τουαπιοπί, 
ναι 9, ἵπ αν] αἱ ἀῑκάποί {τοι Οία Τηουίοαγ. να 

ΟιγκέοἱοβΥγ οἳ νο Νανν Τοείαπποηί, ας νίονιοά Ὦγ Ἰήπι Ἰναίοτο Ένα 
Οραποῖὶ ο Νίΐσποα, ἵν {αγ ἀῑφοικκοά ἵπ Όνο Πεποναγαίο 

Εεαπφεῖίσα, Ῥουκκ 1Υ απά Ὑ. Τη 341 ἆ 16 Π. Ἡο οχρτοκ!γ κἰαίον 
Όναί νο ἀοοϊτίπο Ὑνας οϱἳγ πιπᾶο εἶεαχ Ὦγ Ένα 6οερε]. 

οὐσίαν. Όπ νο νατίους βοπφος (“είπα “6πφοπος, “παίυτα, 
καίσιο ) ἵπ νεο] (νο γνοτὰ οὐσία ννας υβοὰ οι ἵπ Ῥ]ή]ο- 
ΟΡΗΥ απά ἵπ Τησο]οβγ, 866 ΤΗΥ Τηίτοδπσίίοα {ο Όνο Οαἱοολείοαϊ 
Γκάντγες οἱ 8. Οψγή οἱ εγακαίεπε, κ. ααδοωώς.--- 
Γαίλεγε, Νενν Βετίσς, νοὶ. 1). 

τῶν γενητῶν ... γεγοημένην. Ὠϊοηγεῖαν οἳ Αἰοκαπάτία ἵπ 
Αλεκα. Ώο Ὀιονοίέε, 96 «1η ΤΙΚΏΥ Ῥάκκαρος οἵ Ὠνο ἀῑνίπο οἑπεῖος 
οπ6 ΤΛΑΥ Επά νο Βου φαἱὰ {ο Ἠανε Όσοι Ἱνοροεν (γεγονῆσθαι), 
Ἰαξ πο υγεΊνοτο {ο Ίνανο οοπης Ἰπίο Ὀείηα (γεγονέναι). Ταν {ο εαἲ! 
Όνο Ἠείηρ οἵ Ένα Τ.0β09 γεγσηµένην 9 αἀπι]κε υ]ο ου) ἵπ Σογεαὶι 
πο ἐπ Οία Τηδοἱοβγ. ΟΙ. Ἠποαι, Ογίφεπίαπ. Π. α3. 

ἆ τι ἀνευφημήσας. (ΟΧ. Ζοφερ]ν. Η. ὁ. ἵν. 4. 6 (Τίτον) ἀνευφήμουν 

βεη96 οἵ νο γοτὰ “{ο οτγ οτί ἵπ αἶασπα ος ϱτίεΓ’ ἴ (οαπᾶ ἵπ Βορᾶ, 
Τγαςλ. 84 ἅπας ὃ ἀνευφήμησεν οἰμωγῇ λεώςε Ἐατ. ΟΥ. 13351. 
Ρ]αἱ. Ρλαεά. 6ο Α/; Ῥοτρ]. Ώε Αη. Π. 11. 
9610 1 µονογοές, ' αἶοπο οἱ ἴν Κἰπά, ἵη ορροεσον {ο πολν- 

µερές (Ηεῦ. , α), νο] πωθα ης“  ππππ (ο]ά ”' τα Πα αατηναϊος απ 
ορεγαίοης. Ώσαπο, Τε Βοοῖ οἱ Ἠ άσε. 

ο Ἰ ᾽Απαύγασμα. Ἠοευ. 1. 3 ΄εὔα]ρεπος᾽ (Ν. Υ.). 
ἆ τί πρὺς τοῦ μείζονος. “Ίσσα Ἠΐο οπιέο Ἰορεπάπα,' α ποῖο ἵπ 

ενα ππατρῖη οἵ νο μα ΐη ταπε]αίίου. 89ο Ώνο ποῖος οἳ 31968. 
ἆ 17 διασαφά. Οἵ. ζοἶνα ἵ, χα. Της αἰαίειπονΕ, Εναξ εἶνο ἀοείτίπς 

οἱ νο Τομ ος γεἈ ΟΠΙΥ τηλάο οἶεας ἵπ νο θοερο1, πιυκέ ὃο οοπαἰἀαχοᾶ. 
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ο λα ὃς ἐγοήθησιων. Ῥκ. οχ]ν!, ϱ, ΙΧΧ. Βιέ Ἰοθ θαἱκίοτά 
πά Ὠϊπάδοτί ἵπ νο εεχί οἵ Εικουίας Ίοτο Ῥεϊηί ἐγενήθησαν 

ν ὔμκασῖς, ὀουφὰ τω 54] α 4 Όνεγ νάνο νο ἔαο τεκδἵος 

τς θεα. αἰκ. 24. Τη Ελ Ῥακααρο Κύριος τορτοφοπές ΤΠ Εοξίι 
Έπιας, ἵνωέ ἵω νο ᾳποέαέίου ἔτοπα Ῥε. οκ. 1 (ιο πνοτᾶν τῷ κυρίφ µον 

Ὁ αθρτεφοπέ Α ΟΟΙΗΠΛΟΠ Εἰξ]ο οἱ 4 φαρετίος, πο 4 παπηο οί 0ος. 
ο 9  Ὑοεσιουργίαν. ΟΙ. Ἰαπιυ]ς]. αρ. Βίου. Εα. Ρλγε. 186 
Ὁ. Ηοετοῃ ζωή τε οὖν σωµατοειδής, καὶ λόγος γενεσιουργός. 

ο --. Τήνο ππδαπίπᾳ οἵ ἶνθ Ῥαβκαρο 9 οπεἰτεῖγ πιῖν- 
Πουά Ὦγ Εἶνο Βανοπίγ, Ὑνλοπα Επφουΐας {οἱἱουνα, ἴπ Ἡ. . 

ο νρανονο, ἔππτοπι ἐἶνο πνοπιῦ οί ἐἶνο πιοτηίηᾳ Τμοι Ἰναε 

-... ινα 
Ὁ. ο Όνα ΒΠΗ ουπέασΥ, οπΗε1οἳ Ὦγ Ἠίπι Ῥλἠοπία Ἰωάαεί Ῥαγαϊίροπιεπα 

ΑγπΛΕΝ., Ἠ νετ Εἶνο ρα29αρο ἵς {ουπά ἵπ Ἡ. 6. 

ο 938 α 4 τὸν δεύτερον Θεόν. Ίπ ΟΕ, Όνα Μ388, ἀετῖνοά {οπι Ο, 
Ὁ--.θιών 1 οπεἰοᾶ, Όωέ “1ὲ 1ο μοὶ οἶοας Ν]οέλος Ο Ίαν οπείοὰ {ε. 
ο Τατο ἵ α Ηί]ο Ἰνοίο ἵπ νο Ῥαροτ ρτοῦαΡγ οοτοσίηᾳ οπ]γ ἐἶο ο 
ο ἓπ δεύτερον, Όνέ εαραῦ]ο οἱ τορτονεπείηᾳ 6 (νο αΌΌτου ἰαείοπ {ος 
-- Αλάτι ν (Π. Ν. Βαίο). "Πίο γετο Ῥ]Η]ο πλατωνίζαι, αἱ οκ ἱρείς 
τ. Ῥλοκορ]ή γοτυία ἠποτίως ραἰοὺ(ε ’ (Υ1ςου). 

ᾱ : 8 4 λογικὺν ... τύπον ὑπὸ θείον Λόγον. Τ]ο Ὠϊνίπο Ἡσακον 
3 ο) τορεωοαλοά ο ὃς ουστου οί ἨπΙΔΗ ΓεββΟ. 
ος Ἰ ἐξωρέτφ. Ῥ]]ον πιοαπίηρ 2οεπις {ο ο Ολδὲ (ἶνο παπι ος 
ο ἀπιο]]οσί οἵ Ῥυτο Ὠοίεγ {κ οἱ απο] απά Ἰήρίος πδέωτο, πο 
ο οοπηιπ/οκὺ]ο {ο ετοκίοά ὑοίηρς Ίο Εἶνο τόπος ἱπηρατίοά ὉΥ νο 
ο ἆσμος ο πιας. Όοπιρατο Ζοΐ]ος, Οµ1ύπες οί 6, Ρίου. Φ4. 
ον Ὁ 4 Ταῦτα δὴ πάντα. Ρο 1. Ώε Αθγίοκίέωνα Νοῦ, 13. 398. Τὴο 
ο Ῥδκκαρο ἵ φποίοά Ὦγ Βρ. Βωί, {εί Είά. Νίο , α. τό, ἵπ ἀἱν. 

ο ους Ῥή]ο)ς ἀοοετίπο οἱ εἶνο Ἰοβος. Τ]νο πογάς ταῦτα δὴ πάντα 

απο ἱπκοτίοῦ Ὦγ Επκουίας α (νο ΙΠΙΙΙΑΣΥ οί 4 Ίσως δέ οἱ παξαταὶ 
. οὐᾖοσία, απ ὁ 9 εακεω(οά {ος ὧφ. 

”” 



8430 ΤΠΕ ΡΗΕΡΑΕΑΛΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ Θ08ΡΕΙ, 

Ὦ 4 τὸν ὁρθὺν αὐτοῦ Λόγον. ἈἘοῦι ππεαπίηρα, “Ἡσακου  απἁ 
Ὑοτὰ,” απο το αἰτεὰ {ο «χρτοκα να β6Ώλο οΓ λόγος οσο, 

υ 7 ἐν τῷ δευτέρφ. Ῥλή]ο ὔ. λε Ρἰαπίαίοπε Νο, Η. 4. 139. Το 
Ρἰαπίαίίο ἵ9 1]νο φοοοπὰ ρατί οἱ Όνο Αφγίσιϊέωγα, τοβεττίπᾳ αροεἰα]]γ 
(ο Νοα]ις Ρἱαπέίηρ 4 τίπο (606υ. ἐκ. ο). 

Ὁ ϱ δυσωκίας. ΟΕ. Ρ]αε. Η. 6 Ἑ τὴν περὶ τὰς ὑπουργίας ἀνωμαλίαν 
τε καὶ δυσωκίαν͵, 'ποφαα]]έν απά επι ναγτακκησπέ ἵπ ἀοΐπᾳ Ἰάπά 
οβῇοςς., 

ο 1 ἀχθοφορεῖν. Ο6, Απιλοὶ. 6ν, Ρα. ν. «68. 4 
ἆλικες οἶμωγῷᾷ σὺν νέκυν 

Λόγος. Εαν, ομᾶ α ἆ 0 Μόμον αλά νύµον οωάα α- 
Λόγος απά Λόγου ἵπ Μαηρεγ’. ἰεχὲ οἱ Ῥ]μή]ο. 

ο 4 δολιχεύε. . . δρόµον. Ο, Χεα. Απαῦ. ἵν. 8. 3] δολιχὸν δὲ 
Κρῆτες πλείους ἡ ἑξήκοντα ἔθεον. 

ἆ 3 στοιχείων ἀφώνων. ὉΟἵ. Ῥ]α. 8ορλ. 454 Α. "Της νοποῖα 
οεροςἰα]]γ εχίέεπᾶ Ετουρ]ν αἲἱ Όνο τον κο α Ὀοπᾶ, κο Οι 
νε λνοαξ οσο οἳ Όνεπα ἵε ἵν Ἱπεροφεϊυ]ο {ο ]οΐπ οπο οοπφοπαπί ἴο 

αποῦνες.” ς 
ἆ ϱ ἐγγραμμάτον μουσικῆς. ΟΙ. Ῥϊα. Τά, Ἠοπι. τό Α καὶ τὰς 
ἀνάρθρους φωνὰς τοῖς ἐγγραμμάτοις ἐξετύπωσαν; |.ε. “εκρισακεά 
ἱπατησα]αίο κουπάς ἵπ τάση ποτᾶς Ῥοετριμ. Αα, ΠΗ, 4. 

ἆ 6 παθοῖ τῇ συνφδῷ, “ὮΥ Ἱατπιοπίοις ροτειαείον. συνφδῷ, 
ενο τοκάϊως οἳ ουᾷ, 1 ἵ9 πιπε {ο ἴο ρτοίοττοὰ {ο συνόδῳ ΒΟ, Τος 
νο οὀππραχο Απίλ. Ραἰ. ντ. 615 

τὴν αὐτὴν ζωῆς καὶ θανάτου σύνοδον. 
ΟΟ]νης οοπ]οσξατὸ συναγωγῷ ἵδ ΠπΠΘΟΕΘΦΑΣΥ. 

4 6 “ Το ται οστίαἶη Ῥτουί οἳ ενα οοσαρα{ἶοη οἳ νο Ααπαπάτίπο 
{εννς γεν Οτοο]ς Ρ]ή]ο8ορ]ιγ 9 8οση ἵπ εἶνο Γταριπεπίς οἵ α ἐποαίοο 
οἵ Ατϊκοῦα]ας (ανοαπί χο .ο. Ίο Ἠανο περεϊνεά Ένεσι Οπουρ] 
Επφουίας, Ργ. Εσαπφ. η. τι η. το, κ, κ. Του νοτο νι 

ουξ Γ6βΦΟΠ βφρεσίοᾶ ὮΥ 1οῦθε]ς απά Ἠοάγ, Όαέ νγετο ἀε[οπάσα Ὦγ 
γαἰεκοπαστ). Της δαν] Ῥοτίραίοίίο ακευιτοά Κῑπα Ῥιοϊεπιγ 
Ῥ]ή]οπηείος ναί Όνο οἰάοκί τοεὶς ρου απἁ ϱἱή]οκορίνοκε, απ 
ορροεἰα]]γ Ῥγίίναροτας απά Ῥ]αΐο, Ἰνιά ακοᾶ οαχ Οἱά Ῥοαποπε, 

απά ἵπ οτάες {ο 8εοατο ονἱάσπου {ος ΟΕ ααφοτίίοα, Ίνα αρροα]ς {ο 
3 βετγίος οἱ γετβος ϱαρροφοά {ο ὃς νο νγοτ]ς οἵ Οερίνεις απά Ἰάπας, 
Ἡοπιετ απά Ἠσοείοά, πες] ατα, Ἠοψενες, εἰαιπεῖοια {οερετίας, 
Ονουρὶ πεῖι]νος (0Ἰεπιαπα ποτ Εακουΐας ἀοίοσιοὰ Όνοα, Ζοΐσς, 

Οµωἱέπες οί ΟΚ, Γλήοε. 419. 34 λίαος, Ἱ. το "Αεϊουσ]ας, πα 
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Π80ΟΚ ΥΠ. ΟΠΛΡΕ, 13-15 833 ἆ 

.. (σαο]νος, γν]νο ἴν αἶκο οἵ (ἶνα κξοε]ς οἳ ἐἶνο αποἰπ{οὰ ρτίοκί.Ἰ 
. ιτ δε, αμά Τωλάκκοςς, Ρωίν, ν Ανιώοόηίς τὶ. 19. 
14] 994 ο ι Μεταφέροτο. Τ]1ο 84116 Ῥάβκαρο ἴς αποίοὰ Ίποτο 

γόό].. 

ο σ- λλλὰ γάρ "ο Ενα αἱ ἵέ πια. ΌΟς Ες πθαπίπα οἳ 
ἀλλὰ γάρ «ου νο Πέφεωέ οί Ιάΐοηιε πρροπᾶοὰ ἐο ΕἰάΔοΙ) Αροίοφν 

Ὁ οί Ρἰαίο, 17. 
15] ο 6 ἀγένητον. Οἵ. 349 ο 6, ποῖο. 

ᾱ 4 ἀπεκονισμέην. Οἵ. 414 α 4. 
ἆ 6 ἀρχιστράτηγον δυνάµεως Κυρίου, {οε]ι, ν. 14. 
ἆ Ἰ Μεγάλης . . . βουλῆς "Άγγελον. Ίνα. ἰκ. 6. Τ9 ἵ νο 

τεκδΐηα οἵ νο Ὑαἑίσαα λί8. οἱ εἶνο Βερέααρίπε, {ο γη]οῖν «ος, Α. 

α4ῑε θαυμαστὺς σύµβονλος, Θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, 
πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. 

. 8356 ο 1 εἶδος, 'οκκοπεαὶ {οσπα, πο “ ν]αυ]ο αἴναρο,' γε]]οῖι ἵ9 
ος αχεϊαδοὰ Ὁγ νο {οἰ]ουνίπᾳ οοπέοχὲ. 
ο ἀπιβάλλεν. Ο, 287 Ὁ 8, ποῖο, 

8 ϱ ἀνεκφράστον. Ο, Αὔῑαπ. Ώε Πεογεία 6 ἀνεκφράστου καὶ 
ἀνεπιλογίστον. 

ἴ Ὁ 5 φῶς ἀληθιόν, ΟΕ, ΡΙ]ο. 1. Όε λίωπάί Ορ. 8 «Ἐοτ νο 
ο αρ] νεηοῖν ἵς ρετοερυ]ο ου] Υ Ὦγ ἱπέο]]οσί ἴ9 αν {ας πποτο ὑπ απ 

ο απᾶ ερ]οπάίά Ένα Εναξ νεο] ἴ9 8ο6η ας, Ι οοποσίνο, νο 8ὐπ 8 
Έναν ἄαγκηοκα, ος ἆαγ Εναν πρ], ος νο πέο]]οσί ἔναη ΏΥ οἱ νο 
ου παγᾶ βεπλος Ὦγ νε]]ον ππου ]αάμο (ἴππαπηοῖν ας ὲ ἵ9 νο μα]άο 
οἵ Όνο π]νοῖο εοα1), ος νο ογος Έἶναη ΑΠΥ οὔ]νοτ ρατί οἵ νο Ὦοἳγ. 
Απά Ένα ἱπνκυ]ο ἁῑνίπο Ἠσαφοη (Λόγον), ρετοερΗυ]ο οπἳγ Ὦγ 
Ππεο]]οσε, ἵνα οα1]ς (δε ἔπαφε οί ο: απ Ώνο Ίπιαρο οί Ον ἴπιαρο 

Ἡ Οναέ Τμ], ρετουρΗδἱο οπ)Υ Ὁγ ἰπίο]]οσε, ν]νοἷν ἴ9 νο Ίππαμο οἵ 
ο Ένα ἁῑγίπο Ἡκαλο, νν]ήοι Ίαν οχρ]αίποὰ  ρεποταίος. Οη Ένα 

ος νίονη οί νο Βαυυίς 9ος Ταγ]ος, Βαψίπφε ο{ (λε «ειοίκὴ Εαέλεγε, Ἰ. 
Ὁ  δευτέραν οὐσίαν. Ενκουίαν ἵ9 Ίνετο υκίηα Ἠ ον πονάς, 

απᾶ επ ου]γ ὃο ἀο[επδοά ον νο ρτουπά Εἶναί Ενα πουἆ Ἰναὰ πο γο 
Ίεση {οἰέ οἵ νο πποτο ργοσίκο Ρ]γαλοοἱοΥ ἰπίτούποσά Ὦγ νο Ατίκἃ 
ΘΟΠΙΤΟΥΕΓΕΥ. 

6 4 ἐπιχορηγά. Ο. θα]. 11.  ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ πνεῦμα, 
ΡΗΙ. {. 19 ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύµατον. 

6 { παρ ἑτέρον. Το αὐδίήσα ἵπ ΤΟ οἳ Ενα ποτόν γοῦ ἡ παρὰ τοῦ 
Θεοῦ Λόγον ἰὰ τἰᾳΜΙΥ τορκτάσά Ὁγ Ὑ]μος, Οαἱκίοτά, Ηοἰπίείνοα, διὰ 
Ὠίπάος{ ας α πιατρ]παἱ ϱἶουα, 'Έτοτα νε Ίνοσα οἶκο ἔἶναι Οοὰ νο Ἠ οτά)) 

ον κ- ου 



3454 ΤΗΕ ΡΠΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ ΘΟ8ΡΕΙ, κος 

4 14 ἐφικτήν. Ἐπιροά, 389 ἀφθαλμοῖσιν φωτ, 
836 ο 1 ἐμπαρέχειν, τὰ ρω όωώ ο 

τί, τι η. 56 νι Αχποϊά)α ποῖς, 

ϱ 4 Μύριαι μυριάδες, Ώαπ. η. το. βκάρό 
Τ]οοδοξίου ιο παπαῦοσν απο ἰη «9 Αοοοπά(πᾳ φοα]ο χέλιαι χελιάδος 

παρειστήκεισαν αὐτῷ. 

ϱ Ἰ παρ' ὃ καὶ εἰώθαμεν, “ἵα ο μμορο Ῥυε 
ἵπ Ῥίαε, λίο. 84 Ἐ παρ ὃ δε, 11ο} Ἐ παρ ὃ καλόν ἔστω, νο 
πηοβηίηα οἵ παρά 9 “Ὀεγοπά ᾿ ος “ουπίσατγ {ο.) 

ἆ 2 ἐξομολόγησιν ἵη νε Βερί. οὔνεῦ πθαης ' ρταίκο) ος “Ἠοπους.” 
τα Όπου, Χαν. 3 ἀνακρονόμενος ἐξομολόγησιν, 

ἆ 9 δέρρω. Εγω. Μ. αβ]. 14 Δόρρς: ἱμάνιον παχύ, ἡ θῴρμα, 

Το πνοτᾶ 9 ΕΥ ουπππση ἴπ (νο Βερί. 
834748 2 αὐτόνουν, να ποοεπζακἑοᾶ ὮΥ Ὑΐροτ απά αἲὶ εαὔκοφποπέ 

οὐ {έοτα, {οἱ]ουιθὰ ὮὉγ Π,. απά Βο. Γεε. Βπί οἵ. Ῥ]οε, Π. 4. 46] Ὦ οὐκ 
ἄκρατος νοῦς οὐδ αὐτονοῦς. "Ἐκίτοπί τοσα Ίου κοτίρίπτα 
οἱ Ἰήο εἰ πίτα ν. ο. 6 ἵπ οππίυας ποκτί Ηλία ουπρατοί” 

(Όπευσευ). 
ϱ 3 τὴν προσήκουσαν θεολογίαν, "νο ρτορες Εέ]ο οἱ εί.’ ο, 

64: Ὁ 1 ἡ διὰ τῶν τεσσάρων στοιχείων ἀνεκφώνητος παρ) αὐτοῖς 

ἆ 4 καὶ οὐ παρελεύσεται, "νο ανα] πο ραδς απαγ (α. Υ.). 
λίατᾳ. ΟΥ, " ν]ηοῖν πσπο ανα]! ἐσαπαρτονς.” 

ἆ 1} Πατέρα µόνον ἡγεῖσθαι Θκὼν ἆληθη. Τηϊς οἴπακο πασαὲ νο 
τορατὰοὰ αἱ τερτοφεπίηᾳ νο Ἱππιροτίοσί ΕνουἱοβΥγ οἵ νο Ποῦτοννα, 
πο 45 {νο πιπίητο Ὀθ]1οί οἱ Επκουίας Ἠπαφο{, “Οαπι Ύπαο Ἱπουτία 
εταηῖ ααοαὰ ρεποταήοπεπα ΕΠΙ α οοπεῖ]]ο Ἀίσπεπο ῥείππαπα ἀθίοτ- 
πηαία αἱπὲ, οττος ἰπγο]απέατίης δὲ ρτοίπάο ἱστερτε]ιοπαίυ{ 119 αρος 
ος, ἆοπες γη οΐατα τοὐασξατη {μἱααοί, οτἰτοἰπί που οταξ,... Ἡοο 

ῶεπο ἱπο]μεπάππα, ποππρο που Ἠΐο εχροπί αὖ οο Οαο[ίοσταπι 
ἀοοιτίπας κε4 Ἠεῦταδοτατα, οἱ Ώου 6π8 κοἶστα Ύππο ἴπ Ἠγῖα ααποξῖα 
οοπεπεπέαχ, οοᾷ ἵπκαρετ Ύ σας Ῥτοβεουαπίαγ ἀοοίοτος Ἰαμίς,... 
Ότας εί, που Ἰήο αρίέαγ ἆο εἰαυλοπά τς ἀοοχίπίς οτε νοᾶσκία, κοά 
46 οκοπάεπᾶο απαπέαπα Ῥταεείοί Π4εἱ Οταδοστατα 4ος Ἠουταίσα 
η απο πά ΈΏσαπα εαυφίαπίκπεφιο ἰπίο]οσίυσ]ες ρετήπεπε” 

(Βερω/ες). 
16] 938 ἆ ϱᾳ βασιλίσκον Ίνα ἴἶνο πηοαπίης “ροίγ Κπρ᾽ ἵη 
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Ὑὸ, 1. 4. 6 Ὀαί νο Βορέαααίπέ Όφο ἴξ οϱἱγ ἵπ (ἶνο 96099 
αμ]εῖς,’ 1. ο. κά δος”, ο{. Ῥα. χεὶ. τῇ, Ίνα. ΠΧ. ϱ. 
ὑπόθεσιν, 'οααίς,) {οαπάσίου,᾽ οφ αἱ να]οπέ Ίνοτο {ο «σσ π9ο.) 
Ι8 ὁ ἑωσφόρος. “Τ]ο τείετεπο {ο Βαΐαν 9 ἀοείρηκίοὰ Ὁγ 

ἵνας 4: ὑπεύφπία εγγο (οξέως ραραίωε, Όπέ ἰὲ ἵ9 {οαπᾶ αἰτονὰγ 
Πετοιπο απά οίνος Ἐπινοτα, Τ]μο ἀοείρησκίίου ἵ9 οχοθεάἰπρῖγ 
αρρτορείαίο {ο νο Κπρ οἵ Βαυγίοι . . « ος αοοουπέ οἳ ἵία 
ο πραφαφφαφλδαρπρτε 

ο 930 ο { ἀποσφράγισμα ὁμοιώσεως, Ἐκ. αχν, 13 “νο φεα]ίηᾳ 
.. -υύῦο ἱ.ο. «Εἶνο ροτίοοξ κεποςς.) 
ο. δ ἐν τῇ τρυφῇ τοῦ παραδείσου. Ἰπ Ἐχεῖ, αατ]ῆ. 14 Εἶνο 
ο Πεύκος ΠΠβ, Εάον, πιο “Δοἰᾳ]έ, απ 19 Ίοτο τοπάοτοὰ ὉΥ (νο 

"Ῥτοείοις είοπο. Ον ενα οοπκίτισίίοῦ ο{. 493 4 6. 
ο ἃ 9 βασιλίσκον. (ἵ. 438 ἆ 4, ποῖο. 
ος 3980 8 2 προβολίοις. ΟΕ. Όεπ. Εεαπφ. ἵν. 9. 6 θατέρᾳ ληπτοὺς 
ο ποῖς προβολίου, ἍΊοτο ἵέ ἵ9 αΠοτνατὰφ οχρ]αἰηοά Ὦγ τοῖς τῆς 
ο ἡδονῆς δελέασιν. Ίπ Χθι, Ογπορ. το. α Ίὲ ἀοοοτίυεν α΄ Ῥοαγ-εροας 
ο Ενπακὲ [οσνατὰ ἵπ ἀείεπος; Ίνετο {ὲ πηεσης απγ(μίπρ Ρα {οσννατά 
σος 8 α Ρεοίοσέ ος ὑαίε, 
8 3 ἀνανεύσεως, ΟΙ. 2 Ὁ 6, ποῖς, 
88 ὅ προτροπάδην φεύγαν. Ο{. Ρις. ὄγπερ. 141 Ο τοὺς προτροπά- 
το δην φεύγοντας. 
ο Ὦ ᾗ Φοινίκων. Τα τοίετα {ο νο εροπίαπεοας βεπογαίου 
ἀθιετῖυκά Ὦγ Ῥ]ή]ο Ἐγυ]ίας 41 9 8. 

Λἰγυκτίων ζωογονία. ΟΕ. 96 Ὁ 1 µία λογικῶν καὶ ἀλόγων οὐ 
µόνον σωμάτων ἀλλὰ καὶ ψνχῆν οὐσία. 

: ἆ 6 ἁμοφαν. Ο. Βίου, Εοὶ. ἵ. 194 πάντα φντὰ ὑγρῷ τρέφεται 
] καὶ καρποφορεῖ, ἁμοιροῖντα δὲ ζηραύνεται. 
ϕ 4 8 ἀντιληκτικῶν,. Ο, Τΐπι, Τοοες. 19ο  τὰν δ' ἀκονὰν λόγων καὶ 
Ἶ Ὁ. μελῶν ἀντιλακτικὰν ἔφνσεν. 
, 18] οὅσι Ὁ 5 συγγέναν. ἨῬ]ή]ο 8οεπια {ο ο αἰ]ωάίπῃᾳ Ίνετο {ο 

Ὅ Ρικ, Τί, 99 Α πρὸς δὲ τὴν ἐν οὐρανῷ ἐνγγένιαν ἀπὸ γῆς ἡμᾶς 
αἴρειν ὧν ὄνταν φυτὸν οὐκ ἔγγεον ἀλλ οὐράνιον, 'Τῶίφου {τοι 
εασν ἔο σας Ἰπάτοά ἵπ νοανεα, ο είπα α Ρ]απί πο οί εασ]γ 
Ἱναξ οἵ Ἰνοανεν]γ ατονῖν.” 

Ὁ ᾳ εἶδοι, 'οκοπέαὶ οσα 41681. 
ἀλλ’ εἶτεν κτλ. ἵπ Ες ράκκαρο Εακουίας Ίναυ αἰετοά νο 

.. κ . 
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Ἱαπρυαρο οί Ρηή]ο, ἠπκοτείπᾳ Πνεύματος ἐκείνου, απιᾶ εναπαίπᾳ οἴ]νος 
ποτάα, ΟΕ. Ῥ]ή]ο, 433 λ Ὀαξ οα]]οᾷ Τέ απ Ίπικρο οἳ νο ἀῑνίπο 
απά ων] δίςο, απά οοπαἰἀετοά Τξ ποπαίπο αν Ἱνανίπα Όνδον κακία 
εἰκίιοά (οὐσιωθεῖσαν) απᾶὰ ππου]άσά (εαπηροᾶ, τνκωθεῖσαν) νι 
Ο0οάν εοα], νο ῥτανατο (χαρακτήρ) οἵ νησι ἴψ νο οἴετηκὶ 
Ἠοτά,” 

ο Ἰ τὰς ὄψας ἀνατεῖναι, Α {νι Ίου Ὀο[οτο ἐλίν Ῥακδαρο Ῥ]ή]ο 
μαά πτήση: “ΟΕ αἲὶ νο οἴλνος απἰπια]α Οοἆ Ὀνουέ ἐἶνο ογας ἆσννη, 
απά Ώνοτείοτο {1νοΥ ἰπο]ίπο ἑουατάς (νο ρτουπᾶ: Ὀπὲέ ος Όνο 
οοπίτατγ Ἡο ταἰκοὰ ισπ) ογος αρτὶρ λε, Οναί νο πια οοπἑεπαρ]αίο 
Όνο Ίνοανοπ, δείπφ α ρίαπέ πο οἱ εαγίλ μέ ο λεασεν, ας νο οἷά 
καγίηρ ἵν. Το καγίηῃ ἵ {τοπι Ῥ]πίο, Τή, φο Α, αποῖοᾶ αὔΌσγτο οἳ 
υ-.. Ο, Ονίᾶ, λεία. ἱ. δή 

{. Ῥτοπαφας οσπι αρεσεπέ απἰπικ]τα οεέετα ἵετταπα, 
Οµ Ἰνοπαηἳ εαυ]ίτωο ἀθάϊε οπεἵπππφυο ἑποτί 
Τωκείί οἳ ετοσίος αά εἰδετα {οἴ]ετο νέας. 

ἆ ϱ καταληπτικόν, "αὖ]α {ο οοπαρτε]επά. ἹΚατάληψις, 0ς φαν" 

τασία καταληπτική, "στοκ υ]ο ρετοερίίον, ἵπ Οἴσοετο “ουπιρτο- 
Ἰυκίο,) 9 νο οτἱοτίοῦ απ απατά οἵ ἐπαι ἵπ νο Βεοῖς ΟΥ 

οἵ Κπον]οᾶμρο,. ΟΕ. Βεχί, Ἐπιρ. ος, λίαίλ, γη. «28, αποϊοᾶ οἳ 
65 α 4, Ζε]]ετ, Δίοίοε, 89. 

883 ο 6 Θεοῦ ἐννοίας εἲς φαντασίαν ἱέναι, ἵπηπβααρο ο παϊΥ 
Ῥοττουννοά {γοπι ε]νο Βέοῖοι. Θ6ο αὔοτο 245 ἆ 4. 

α Ἰ ἀντλήψεας, 86ο ποῖο ος αρό ἀπ. 
Ὁ 4 ἑτερογοωές ΟΙ. Απίκος, ἨΗίη, Απ. η. 18. 1 ὑγίεια καὶ 

Ὁ 8 ἠχθισμένου, Πτοτα]]γ, 'Ἰαάση,) «ατάεποά”; οἳ, Βαυς, Ραὖ, 
τη, α Άραψ κάµηλον ἀχθίσας, 

Ὁ ϱ προσηνωµένον. Τ]ο οοπηρουπᾶ του ἵν τατο, Ὀπὲ ο6σασε ἵπ 
1οφερἩ. 4. ο. 836 τοῖς πλευροῖς τῶν βάσεων προσηνωµέναι (αἱ 

άψτδες). 
ο ᾗ παμβασιλεύς, αρρ]εὰ Ὦγ Εακουίας (ο νο Ἐαθνοτ οπἳγ, ναι 

ο νο Βοῦ αἶφο Ὁγ Αναπκαίας, ο, Αγία. μόνο 
ὥσπερ νἱὸς οὕτως καὶ Κύριος παμβασιλεὺς τῶν πάντων. 
45 ἀντικαταλλάξασθαι, ΟΕ, Ίδουτ, 138 ἀντὶ θνητοῦ ως 

ἆ 6 δευτέροις αἰσίοις, αμ νωωμρ 

ϱο6 ].. απά Ῥο. Γεαχ. Ο, Ποσι. Π. αχ, ϱ48. 
.”. 
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..ς ο. Πνουρ]τακέ, Οσα. Ρίαπί. ἵν. 5. 1 εἲς τὴν 

άστησιν ἡ ἀναδρομή. 
ν. ΟΕ, Λος Η], 4ἵ ἄχρι χρόνων ἁποκαταστάσεως 

Ὁ Θιοείκελον. Ο{ Ἠοπι, Π. 1. 14: 
θιοείκελ’ ᾿Αχιλλεῦ. 

ι 88844 χθιζοί . Ποαι, Π, κ, ]ἡ5 

ι 5 εΊω ανετγ οὐ]οσί Εἶναί νο Ῥρετοείνο ος 
ο κ ατο ουταρε]]οά ὮΥ αἩ ἰπνατίαυ]α 
ταν οἱ ους Ἠπίατο {ο ἀῑφεηραλε]ν ἔννο Ῥατίς, ΡΊδΠΟΙΠΕΑ ουν λε] 
ο απο ἐγαπείεπέ απά ο αὐκίαπου γε αὐίάθε; απαλείος νατὶαυ]ο ος 
Ἆ -- α Ὀείηα π]ίοῖν ἵ Ἰάεπείοα]: απιά (ἶνοθο ἔπνο Ῥατίς 

ἑορεί]νος ἵπ ους απάστκίαπάίηᾳ, Εἶνας ἴέ ἵ9 ἱπεροφείθ]ο 

|  .-ὃ-οωοε 

ο δν ὅλην, Ὠνά, νο. ἵν. "Μαθέτο ρ. εΊτ “Το οὐ]οσίνο απ 
πο] εκίσπου οἵ πικέίοτ {9 απ πηππδδίπίο απά ούἵ0Ίποῦ ἀαίωπι οί 
αἱ σας βεΏκοα. ΑΙ Όνο πα ος οἵ Ἰοίος ατο αἲ ἴἶνο κα1πο εἶπιο 
οὐ]οσίίτο απά τεἰκήνο: οὐῤεσίίνο, ἔνοοβικο (νΥ πρ] εχίσπείου 

ο πε]α κάνα, ὕδεκυκο νου απο [πποραταβ]γ ουπποσεοά γην α δεηκα- 

ος σα, Τὴο οἱβεποῦ οἱ Ὀοδίου Ί ΠΠΚΠΟΝΗ {ο Ὁν: {ος (νο θοΏφθς, 
πο οράΐσς ατο τοἰκέίτο απά γατίαὺ]ο ΡἱασποίποΏα Ροτοοἰτοὰ υπάος (νο 
3 Εεπεταὶ ουπάἡἶση οἵ 6ρασς: {ος νο τοβδοῃ, ΕΊνΕΥ ατο (ἶνο επ 9ος οί 

σας κοπκαίίοπα, τεαὶ «Ἀσασα, ναί πω Ενοπικοῖνου Ἀυκοἱα{οἳΥ ἵπασουν- 
αλλο {ο οὓς Κπον]οάμο ’ (Επι, Βαἱκκος). 

ὤπιρατο πι Ες Ένα λογο τουσηί [νους οἵ πηκίατ, αἱ 
ααϊοά Ὁγ Ἰοίκα, λίογοοσκωε, ἱ. 156 “ἵπ ορροείου {ο Όνο 
επττοπί ἀοσιτίηο Εἶναξ οτε {9 οχ{οπάσὦ, ἱπεροποίταῦ]α, Πππρογ]κὴ- 
αὐίο, απά οὔετι τοκίασος, νο πα πα] νο οοαπίος αλεηίου 

κ. .. 



Οναέ Ένοιο ρτοροτίίου απά πιοἆθα οἱ αοέῖοι Ίανο πο καὐ]οσξ: πο 
Άτο Ὠοῖ (οἱά αολαί ἵὲ ἵν ναί ἵν οχἰοπάσᾶ, ἱπροποίταῦία, απά ἵπι- 
Ροτ]ε]ναν]ο, απ νε]ναί οοπέταἶτα (Ἴνοχο γατίους ρτοροτείοα, πε] λεν 
π Ενοπιφοίτος Ίναγο ὮΟ ΏΘΟΘΑΦΑΣΥ οοππεχίοη γη οἳς αποϊΊνας, ἴο 

αρροας ἵπ οοπαήηκείοη. Τυἱᾶ, Ρ. 351 “ Ἐκίοπείοα ο8π Ώο Ίποτο 
ων ἔ]νο Ῥτοδίοκίο οἱ α Ὀοίπᾳ αν απ οὐ ἆγ ος γοτίοκ ἵα Εἶνο πιοᾶο ο 
πιοίοη οἵ 4 δἰπᾳ]ο οἰεπιοπέ; Ῥου]ν αἰίκο οαη Ὅο οοπουἱνοᾷ οπ]γ 
Ἀ {οσπης οἳ το]αίίου Ὀοένθον πΙΑΗΥ οἰσπποπία, Ίο απο αοοογή- 
ἱβ]γ οοπεταἰηοᾶ ... ο ουποείνο οχέοπάοᾷ πικίέας ας α- αγκίσα 
οἱ αποχίοπὰεὰ Ὀοίπρν Εἶναῖ, ὉΥ Εἰνοὶς {οτοσς, ἃκ οσο απο]νοτ”, ρου 1ου 
ἵπ ερασο, απά Ὦγ νο τοκἰκίαπου π]ήοἷν νογ οἵετ---ας ή {ο νο 
Ἰπίτωκίου οἵ α ΒΙΤΑΠΡΕΓ---ἴο ΑΠΥ αἰθοπερί {ο πια]κο ἔἶνοτα εἴνπηρο 
Ρέκου, Ρεοάπο ε Ῥάλομοπιουα οἵ Ιπιρανοίτον μαμά αμα. 
εππους οοσαραέἶοηι οἳ ϱραος, Όοπιρατο γεν Ελ νο νους 
οἵ Τλο Αἰοινίο Βίγιοίωτο οί Μαΐίεν, ἵν Εποψοῖ. Βγ, (1995 Α. 1.) 
καν, τος Ὁ, 

Ὁ 6 τῇ μὲν οἰκείᾳ φύσει ἄποιον καὶ ἀσχημάτιστον, Οἵ, Τΐπι, Τους, 
94 Α ταύταν δὲ τὰν ὕλαν ἀίδιν μὲν ἔφα, οὗ μὰν ἀκίνατον, ἄμορφον 
δὲ καθ αὐτὴν καὶ ἀσχημάτιστον, δεχοµέναν δὲ πᾶσαν µορφάν, ΟΕ, 
85 ἆ το, 

6 4 τῶν Πρὺς Σαβέλλιον. Ὠϊουγαίας, 'ἶνο ρτοαὲ Ἠϊλορ οἳ 
Αεχαπάτία” (Εας, Η, Ε. η, Βγαε/.), α ραρί! οἱ Οτίρεν, καοσεκκος 
οἵ ἨΠετασ]ας αἱ Ἰνεκὰ οἵ Εἶνο Οαἱοε]νοίσαὶ Βε]νοοί, Α. Ὁ. 333 --3, απά 
Βἰε]ορ οἵ Αἰεκαπάτία {(Α.Ὀ. 347), ἀῑσὰ ἵπ αἀναπουᾶ αμο 
(α.Ρ. 26ᾳ). Ἠϊς Ερίηἶει ατα ἴἶνο οἶίεί απἰ]νοςϊέγ οπιρ]ογοᾶ ὮΥ 
Επρουΐας ἵπ ή Εοοϊεκίακἰοαὶ ἨΗίκίογνφ, νὶ. «ο-τῆ. απ, ἵπ Ένα 
πγοσ]ς Αφαϊπιί Δαλεἰίως, Ίνετο φποῖοᾶ, Ὠἱοηγείας ἵνας Ὠνουρ]ή {ο 
Ἰαγο αἸνοννη 3 ΓεπάΕΠΟΥ ἑουγατάς νο ορροείίο οττος οἳ Ατίαπίμα, 
Ῥαξ Ες ογ]νοᾶοκγ ννας ἀείεπάσα Ὦγ Αἰναπαρίας πι ία ἐποκίίκυ Πε 
Πἱοπψείἑ Βεπίεπίία, ἘΈοτ {ατέλνες ρατσα]ατο 8ο 772 ο, Ὀείονν, απᾶ 
ενα ἰπίεγεκίηρ αοοουπέ οἵ Ἠϊοπγείας Ὦγ Βϊκ]ορ οσο ἵα 

Βπι ον, Πἰαίσπατψ οἱ Ολγίηίαπ Βίοφπαρλη. Τίς Ῥακεαρο απἀ 
ππούῖνες ἵπ χἰν, 23 ἴτοπα Εἶνο γγοε]ς ον Λίαέωγε, αἴο Ῥτεκετνοά ὮΥ 
Εικουίας αἶσπο, 

19] ἆ Ι παθητήν. Ῥε- Απο. Μωπᾶ, Ἡ. το (Φύσις) ἡ δύ ὅλων 
παθητή τε καὶ τρεπτή. 

4 2 ταῖς θεοποιήτοις ἀλλοιώσεσι. Οἵ. Τία, Τους. Φ4 Ο ἀγαθὺς ὢν 
ὁ θιὸς ὁρῶν τε τὴν ὕλαν δεχοµέναν τὰν ἰδίαν καὶ ἀλλοιουμέναν 
παντοίως. 
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[ αι ηνο ών 
ὕθεια οἱ αἰηίτασίου, Ἡξ Οοὰ απά πιαίίος Ίναυθ ΦΟΤΘ ΘΟΠΙΠΙΟΠ 

τι ποίεῖνος εαν δρ νο “Βππσπα επικ Βου Ὀε]ουν 

Ὁ--ᾱς 6 τὸ ποιῖν αἰνόν, νετ εν μωαμῖν οἳ σωώή οὐἱά κά 
ο μα]κευιοά; 8οχὲ, Ἐπιρ. ο. Μαΐλον. |. 198 οὔτε δὲ μακρά ἐστιν 

ως κ ας ο, ἵὰ 0 πιοώκἰκὴ (μια 1π 
᾽αποῦΐνες ραδέαρε οἱ (ἶνα καπηο πγοτ]ς Ώἱομγκίης οἱ Αἰοκαπάσία δοά 

Ὁ. ὑπόστασις ἵἩ ἴ]νο βεηφο οί Α΄ Ρεγεοπαὶ οιὐοίσίεπος, ανά πιαἰηἑα]ηοὰ 
ο ος Ἰα ἐς Τπαίεγ (κο Αἴο ἔμτου ὑποστάσαις. ιουγείαφ οί 
Ἱ- ως οὐσία ἵω ο θεος οί ρουη, απ ὑπόστεσις οί 

ι εἰνατροά Ὠἱοηπγείας ο Αἰεχαπάτία νι “ἀῑνίάΐπρ εἶνα 

Αγ. Νίο, 16: ἐω οἩ ΑΑλκκλαίως Ῥπιοο]{ "ους οὐσία θπά ὑπόστασις 
ἀἐ- σσ Βο ἴπ νο Ἀίοεπο 

-υ-ᾖᾱἐ υ᾿-- 
ν ον Θεπεκίε ἵν Ῥτοπεγνεά ἵπ Οτεεκ οπἳΥ Ὦν Εαρουίας ἵπ 

εκ αποϊα σα, ΟΙ, Οεἱρ, Ἱοππκέκκοὶι, ν]. ϱ, ποῖο, 
30] 845 ο Ὡι γὰρ λόγψ. Το αγραπεπί ἵ9 ὈτίοϐΥ λί; Της 

ο πασο Ῥοπες εαπ ϱᾳἶνο εχἰσοπος {ο ποῦ-οχἰκίοηί πηκίίος αἱ θα] 
α. {ο πος-εχΜίεηὲ ρτορεγί{ες, 

- 5 ϱ ἀκολονθεῖ αὐτοῖς, ΄ {οἱ1ούνς (γοτα Ενείς ατραπυεσ!.” Οἵ, Ατίκίος, 
ο Οα1εφ. χΗ. 4 δνοῖν μὲν γὰρ ὄντων ἀκολονθεῖ εὐθὺς τὸ ἓν εἶναι. 

Ὁ 6 ἐποστάσει, ΠΙΑΥ πσθη Ίνοτο οἰε]νες κα κέαπος, α. οφ απ ἱνα]οπέ 

" 
ο ο τῇ ὑποκειμένῃ οὐσίᾳ, οἵ 9 ΔΠ Αοἰίγο οΏφο ’ φρροςί,) ' οσα υλλε]ν- 
σος πεηῖ,' ουττεκροπά{ηᾳ (ο ὑποστῆσαι, α 1. 
Λα 6 1 κοοπαθῆσα. Ο. 18 ἃ ᾗ τοὺς ἀμφὶ Ἐκνοφάνην καὶ Παρμενί- 
-. δην . « « τὰς αἰσθήσες ἀνελόνας Βεχ,. Ἐπρ. Πφρο. Η. 49 

κεῖσθαι ὧν ἀντιλαμβάνεσθαι δοκοῖσιν), οἱ δὲ πάντα ὑποκεῖσθαι ὑφ᾽ ὧν 

οἴονται κωεῖσθαι λέγονσιν, οἱ δὲ τὰ μὲν ὑποκεῖσθαι τὰ δὲ μὴ ύπο- 

κσθαι, τίν σνγκαταθησύµεθα οὐχ ἔξομεν' οὖτε γὰρ τῇ αἰσθήσει τήν 
διαφωνίαν ἐπικρινοῦμεν, ἐπεὶ περὶ αὐτῆς ζητοῦμεν πότερον κενοπαθεῖ ἡ 
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398δς ΤΗΕ ΓΕΕΡΑΠΑΤΙΟΝ Τοἳ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

ἀληθῶς καταλαμβάνει, κ.τ.λ. 868 Αἶκο 427. 41 334. 14. ΔΑ. Βοχίνς 
Εαιρίτίευς θοατἰα]νοά 189-219 Α.Ρ., Ὠἱουγαίας, νε]νο ἵνδομπηο Ίνονά 
οἱ εἶνο ΟπΜοενο σα] Βε]νοοὶ αἱ Αἰοχαπάτία, ο, Α., 4334, ππυαέ Ίνα 
{ουπά Ἰΐ κοερσαὶ ἀοσίτίπος 1] ἴπ νοµαο, 

ο 2 οὐκ οὔσης οὐσία. Τ]ο ἀοοσίπο Ενα φεπα[υ]ο Ῥήοποποπα 
Ἰὰ πο απδοτ]γίηα κα κίαπου ἵνας Ἰνο]ά Ὁγ Ῥατνοπίάσς απά Ἠετα- 
οἰείεας. ΟΕ, Ατεΐνας Βπέίες, Απο Ελου. ἶ. 348, ποῖς ο Ὦγ 
νο οὐΐτος, Ὦς, Ἠ. Ἡ. Τ]νοπιρθος «Τξ να Ῥαποπίάσα νο, ἵπ 
οτὰετ {ο οοπρ]είθ {νο τεαβοπίηρα οἱ λΐ9 πιπδίετ (Χεπορβαπος) της 
Ροτορίγοά ος ἱπιπρίποα {νο πουυβα/{γ οἵ Ιάεπ αγίας Ῥ]ατα εν νι 
νο Νου Ἐπκι ἵπ οίνος ποτάς, οἱ ἀοπγίηα τεα]{έγ ἐο νο συναντά 
Ῥ]νοποπιεπα] ννο]ά,) 

886 4 6 ἀόρατος καὶ ἁκατασκεύαστος Όεα, Ἱ. 4, Βερί., Ἡ. 
ποαρίε απᾶ οοίᾶ. Όοπαρατο ΟΥ] ἀοκοτίρίίου οἵ ΟἼνασε, Μείανν. Ἱ. Ἰ 
ἐτιάδ]ς πάἱροκίαφαο πηοἱοφ.’ 

Ὁ 4 Περὶ τῆς Προνοίας. Τίνα ποτ] οἱ Ῥ]ηή]ο δαάκευς Ον Ρουί- 
ἀεπου ἵ9 πο εχίαηί {η Οτθεῖίς, νε εν νο εκοερίου οἵ να ῥακκαρος 

αποοά Ὁγ Εωκουίας Ίνοτο απἁ 385 ἆ. Επί εἶνα ν]νοῖο ποπίῖκο ἵπ 
ἔπο Ὀουῖκ 9 οοπίαἰποᾶ ἵπ απ Απποηίώς γοτείοι οἳ νο ΠΡΙΝ 
θΕΠΜΣΥ, πο να ἰταπο]αίοά ἴπίο Ἰαία Ὦ Αποΐας, απά 
Ρυυ]α]νοά αἱ Ὑεπίου ἴπ 1841. "Ὑἱὰυ ἆο Ἱν Ἱ. ἀἱκραίαπίοιι Έσκι- 
ρουσίαπα Ἠίη. λίανίολ. Η. 185 ᾿ (ζαἱκ{οτὰ). 
21] ἆ ϱ ὡς (ἐλάττονι) προστιθέναι ἵ9 τοφαἰτοὰ ἱωίοκὰ οἳ ἔλαττον 
α5 απ απλοί {ο νο {οἰονίηρ επικ ὡς περωτῆς ἀφαιρῶν 

(Υ1ρου). 
887 α 1 ἅπασιν ἐπαωσετοῖς. “Εκραιηρεπάς γα] Ὑΐμετας, Ἐοτίο 

ἑποοτεπάνπη καί απίο ἅπασιν’ (Οαἱ.{.). 
ῥθλάν. ΟΙ. Ατίκορὴι, Λκὸ. 184 

ὑθλάς ἅπερρ οὐκ ἂν διδαξαίµην σ᾿ ἔτι. 
62 (ἀντία) τιθέµενος. Της 9 μετ) οοπ]οείατο ἵπ ρίασο οἵ 

αἶτια τιθέµενος νο τεκάἶαρ οἱ νο 88, ΟΕ, Ρα, ΡΜ. ϱ8 Β οὔτε 
σοὶ οὔτε δὴ ἐκείνῳ βονλοίμην ἂν ἐναντία τίθεσθα,. 

8 4 σοφιστείας. Ῥ]αί. λίου. 18 Ἐ οἱ δὲ πλεῖστοι τοῖς διαλεκτικοῖς 
ἑνδύντες εὐθὺς ἐπισιτίζονται πρὺςε σοφιστείαν. Ο, του} Ε. 

6 ὃ Περὶ τῆς Ὕλης, ΟΙ. Ἐι.. Η. Ε, ν. 1] (ΈἼνετο απο οὐ ῥτο- 
φοττοά) «νο πτίεηρ» οἱ λακίππις οἩἳ νο αποκέίονυ ο ππυοῖι ᾱἷν- 
εὐαθοά πλου Ἰνετείίος, Τε Ογἰφίν οἱ Εε, απᾶ ος Τλε Οπεαίον 
ο/ λίαί(εγ, Το Έντο φποφεοπς νοτο ρτοῦαῦ]γ ἀἰκουκκοὰ (ομονος 
{π νο εα1ης ἐτοκίίφο, 49 Ὑνο ΠΙΑΥ Ἱπίετ {του ἶνο Ίαηρυαρο οἵ ὕοτοιπα, 
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Ῥουκ ΥΠ. 0ΗΛΡΒ, 2ο-αα 85τα 

ν Ἠρίο Πἰωνν. ανὴῖ «Όπάος Εἶνο Ααπιο 6ππρετοτε (Οοπωπποᾶς 
απ Βενετις) Μαχίπνις γομε]αιοά ἵη α- τοπιαγκαυ]ο Ὑοἱωπιο (ἶνο 
Ίκπιους Φποκίους, Ὑ δὲ ἵς νο οεἱρί οἱ Εν} απά, Ἠοξίνος 
αρα ἵα πάς Ὦγ 0ο 2’ Το Ίσα Ῥαβεαρο Ίντο αποϊοά ὮὉΥ 

Μαοδίων ἵ αἰνο {οωπά π νο Ῥλήοσαίία, καν, Ποἱ]ονοά Ὁγ 
ψο αφοτ] ος {ο ἐἶνὸ οἀἱέοσα οἱ ἐῑναί οοἱ]οσέίου, Βακί] απιὰ Οτεροςγ 

ὴ 5 Τὴής Ῥάδκαρο Ίναυ Όδου οχἰτασιοὰ {γοπα νο φουοπ(]ν 
Ὅο }οοὰ οἱ τὰ Ῥγαεραγαίίο Εοαπρείίοα οἳ Εακουίως, Τε ἵ9 ἐἶνο ννοτ]ς 
ο οἳ Μακίπνας, ας νο φ1ηο Επφουίως αθήση». τ, Βου τον]οθά 
τος νο ἑοχέ, απά αὐλοὰ α- οοπιηδΏίαΓΥ τη Ἰί9 Πε]. δαογ. Ἡ. 8ο 8644. 
ο ᾱε Ἰὰ αἶκο ἰποἰιδοὰ ἵπ (ἶχο ἐχοκέίοο οἱ λούλοδίις Ον Εγου ΤΡ, απὰ 

ορατές οξ 1 ἵω Όνο Ῥε.«Οείᾳοη, Ὠία]. ο τοσία ἐπ Ώειων άε. Ἠουθι 
"Οαία Οκ λοι]νοδίως Ὀοστονιοά ἓὲ {τοι Μάκης, “Βαί κο {ας 

ο τοι λονοδίως, Όναί αυέ]ο απά ἱπροπίους ἱπιίκίος οἵ Ρ]αΐο, 
ο οοργίωᾳ Μακίπνας (ρἱπρί λίπετνα), Ίνο πιυδέ ταῖ]νες «Ἴρροθο Ελα 
ο Ἑκ-Οείμευες ρἱαρίατίκοὰ {τοι Μοἰ]νοδίας, απ Εαδεῦίας εστοπεουθ]γ 

- αεἰοά νο Ροτίίου οἱ Μοιλοδίως Οπ Έγεε ΕΙ ν]]οι ἐτοκία Περὶ 
| Ὕλην {ο Μακίπωως ({αἱη, Μείλ. ΟΡΡ. Π. 116). Ὀτ. Ατπιζιώμο 

(ΒΜΙοοαίία, αὶνί), απὰ Θλο Ἰαίο Ὠτ. Ἠοτέ Ιπάεροπάοηε!γ 
Γ Οναέ Μακίπνας 9 (19 Ἠατης πο οἵ απ απέλος ο]νετνγῖο 
ππκρονη, Ῥαέ οἱ νο ἱπίογ]οσιίος ἀοοετίνοά ἵπ Ἀοίλοδ]ις 49 

-.Ὁ ο οὐδὲ σὲ ἀγνοῦν. Τ]ο οπιρ]ιαίίο ῥτοπου η Ρροίηίς Ὀδοἷς (ο 

0 ουΠίΓΑΓΥ ουποϊωμίον ΑΔοριοά Ὁγ ἴἶνο ορροποπὲ Ίπ Μολνοάίιν 

--υμν-- ον. τι αὐτῷ, ᾧ τοὔνομα 

ος τὸ πάντως... τυγχάνα. Το ορροποπέ ἵη λΜο]οδίας (7 Μ.) 
Ἰκά Ἠπαιοά Ἰήτωκοὶ{ ἐο Εἶνο {πφπίσγ, πύτερον ἕκ τινος συνόντος ἀεὶ τῷ 

Δ.9 ἡ ἐξ «ὑποῦ καὶ µόνον, σννυπάρχοντοι αὐτῷ οὐδενόε, απιά (ἶνο 
ααγπαίόνο ναί Οή0ρε πετο πασάς ουί οί ποίημα Ίνο ἠππηοάἰαίοἲγ 
πα]οσία, εξ ω ο Ομ αακωππρίίους ναί λακίτους αἰ]ιάος ἵπ να 

ος αορὶγ τὸ πάντως ἐξ ἀνάγκης τὸ ἕτερον δεῖν λέγειν, ἢ ὅτι κεχώρισται τῆς 
ος ἆλην ὁ Θεός, ἡ «ὃ πάλιν ὅτι ἀμέριστος αὐτῆς τυγχάνει, Απά α- Ολη 
απ. ἀΠσπια ἵν νο ροα]αίο ρτεβχοά {ο Όνο ατκαπποπέ (πῷ λόγψ), 

πο νο αεκαπιοηξ [οί ἐὲ ἴο ονἰάεπί ναί τὺ πάντως κ.τ.λ. (Εαα., 
ζαΐνα, Ἰοιακκοῖι) ἴ (ο Ὅο Ρτοίοττοά {ο τῷ πάντως (Πουίηκοα), 
π]ηοῖν ἕαγαν νο ρεοοσδἵως Ρρονεα]αίο ἰπίο νο απκυπηοπέ ωοά 
πρου {ε, 

6 4 ἀλλ’ ἓν ἐκ διαφόρων σννεστόε, ο οὰ ἵπ νο (οχι οί 

”.7 
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307ς ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΛΤΙΟΝ ΣΟΗ ΤΗΕ ἄαΟΒΡΕΙ, 

Εωνοδίως, πο ἵω (ής απά νο ποχέ βοπίσπου ἵ αὐτίάροᾶ απά 
πρρατεπί]γ οοτταρἰοά. λινκ 
λίοι]νοδία», ΕΡλέοσα]., 4 άαναπί. Πα. 

ο / οὐδὲ γὰρ ... φαµέν. ο ω  ση 
λ[ούλνοδίις, πμλεῖι Ἰν αὐείάροᾶ ἵα ἐλνο 1188. οἱ Βωκσδίως, κα ΟΙἼοπηι 

ὡς οὐδὲ διάφορα µέρη κατακερµατιζόµενα εἷς πολλὰ γωητά, Ίνα 
βοΏςο ἵ ποσο οἰεασίγ απά {111} οχρτοικοὰ Ίπ Μοϊλιού]ις οὐδὲ γὰρ 
τὸν ἄνθρωπον ἔχοντα διάφορα µέλη κατακερµατίζοµεν. 

1ηφέοκᾶ οἵ ἀλλ᾽ εἰ (Β0) 1 Ίανο αἀορίοά ἀλλ᾽ ἤ {τοι Μοβιοδίας 
(Βουίηκον)ς ποῖθ) απά Ρλ]οσα]ία (1,οπιτικέκκοἩ): ο{, Εἰάάοἳ!, Ρίαι. 
Αροὶ. Αρρεπά.Β, Ρ. 181: Αλλ) . "Τε ]οίπέ πιοαπῖπᾳ ἵ “εκοςρί.” 
Ἡγ νο ἀλλά νο εκοερίῖου {ο νο ποραίἶνο νηεἷν Ίνα ρτοσρᾶσᾶ ἵν 
αἰπίοὰ θα81γ: Όνο ἤ αἴ]ογι Εν πορανο εαίεππεπέ {ο τονῖνα, 
εαμ]οοί {ο ες εχοερίΊομ.””.Τταπε]αίο Οιογείοτε: “ Εκοερί ναξ, ας 
Τοβθοῦ τοφαἶτος, 9 ΑΑΥ (ναί ΤηΔΗ Ἴναρ ΌσοἨ πηπᾶο Ὦγ Οοἆ οπς 
ετεκιοᾶ Οήπᾳ οἵ ΠΙΑΗΥ ρασίς.) 

ϱ 6 κατακερµατίζοµεν. ὉΟ. Ρα, Περ. Η1. 3956 Ὦ φαίνεταί µοι εἲς 
σµικρότερα κατακεκερµατίσθαι ἡ τοῦ ἀνθρώπον Φφύσις. 

4 6 ἵστααι. ΟΙ Ῥίαι. Τλεαει. Τι ΤὮ καὶ ταύτῃ ἂν μάλιστα 
ἵστασθαι τὸν λόγον. 

ἆ Ἰ προχωρεῖν ἀερεπᾶς οἩ οπως πνοτὰ απάετείοσά, φας αν δε 
ος λέγομεν. 
886 α 4 τὺ σννέχον ἵ5 πο Ἰάδηί]οαὶ ἵπ ποραπίηα νι τὸ συνεχές, 

«νο οοΏβο(πσπος,’ ναί ἐν οοπκέα ΠΕ ἲγ πποὰ Ὁγ Ῥο]γυίας απά οἵνοτε 
{ος «Ενας νεα] οοπίαίπς απά οοπε]υἆες Εἶνο ν]νοῖο εαυ]οσί, 
φποά γε έρεαπι οεῖ οαρμί οπιµαε οοπί(πεί’ (Θονψείμικακος, 
ΠΓεκίο, Ροϊψὸ.). Ο. Ῥοϊγὸ, κ. 7. ἩΙ ἐν τούτους κεῖται τὸ συνέχον 
τῆς σωτηρίας. 

8 ὅ τόπον τοῦ Θεοῦ τὴν ὕλην, Οσπίτακί νι Ες 8ἱγ Ίκαπο 
Νενίοπ), ἀίσωπι αἱ (νο επὰ οἵἳ νο Ῥγπείρία, Ἐν ο Ὦγ 
εχἰκπᾳρ οοπαἑαίος πιο απάᾶ αραο.: “Νοιπ ο ἀπταίο νε 
αραἶαπα, οἆ ἀπταί εἴ αὐθαί; εἴ εχἰοπᾶο εππρες εί αὐίφπο 
εραίέαπα οἱ ἀπταιίοπετα οοπαΗ κα.) 

ο 4 τῇ ὕλῃ. ουν Ίντο Ἰπφοτίο {τοι Ἀοι]οδίας απά Όνο 
ΓΗαἴοφιε καὶ δὲ ὅλης κεχωρηκέναι τῆς ὕλης, πο ἵα πο {ουπά ἵπ 
Όινο 85, οἵ Επφουίας, πος ἵπ Ῥλοσα[ία (1 οαια(σε]). 

6 4 συστολήν. Ο, Ῥ]α, Λίο. 66η Ἑ δισήµαιον, ὡς ἔουκεν, 
σνστολῇ μὲν εἲς ἑαντὰς τὸ δνσχεραῖνον. 

ϱ 6 οὐκ ἔχοντα ὑποχωρήσεως τόπον. “Ύΐρεις αγ Ενας Όνενα 
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σῃΠ, 06ΗΛΡ, 338ς 

5 οοσ]ά Ίατο πο πεϊρηξ οχοορέ αραϊηαέ (νου γ]νο 
"Ππιαρίηοα Οοἆ (ο ἵνο οοτροτεα!]. Επί πιο ατο τοπηϊπάοὰ ὮΥ 80Η ἱπς- 

- Ποαῖ, ΟΥίᾳ. δαςγ. ΠΠ. 4, Όναξ νογ απο ροσίοοΙγ γαά αραϊηνί αἲἱ 
νο πιαἰηέαία, ἵπ Δοοοζάκπιοο γν]εν {νο ορίηίοὮ οἱ ἐἶνο Βἐοίσς, (λαέ 

θοὰ ἵς οοπἑαἰποά ἵπ (ο ποτ] αν ἵη Ἠϊς ον Ῥτορος ἀννοίηα- 

ο Τμ 8εοίο ἀοοίτίηο ἵ Έναν φἰαίεὰ Ὁγ Ζοἱ1ατ, Οµεέπεε, ὃ 69 
ο Ας ἵη νο κου] οἳ Ἱπαπ, Ονουφ]ι 1 ἵ9 Ρτεκοπέ ἵπ ἐἶνο γε]οῖο Ἰοάγ, 
Ότο εως βοτοτοίης Ρατ ἵ9 κοραταίο {γοπι {λα τοοί, απά 4 ερεεία] 9οαὲ ἵ9 
ο ακἰρηεά {ο ἴξ, κο αἶκο ἵπ Ε]να ου] οἱ ἐ]νο απίνοτκο. Τὴο Ὠείεγ ος 

Τε Ίναυ Ἠΐν κοαξ ἵπ ἶνο αετπιοσί εἶτείο οἳ (νο πνοτ]ά (αοοοτάἶπᾳ 
ο το Ατεϊομσις ἵπ νο ορπίτε, απ {ο 0Ἰεαπί]νες ἵπ νο καπ), ἔτοτα 

το πλεπου Ίνα ερτεθᾶς Ἠήπικεὶ{ ἐτουρὴ ἴνο πνοτ]ά. Βωέ γεέ Ἠίς ἀἱς- 
το ἄποίίου {τοι Εἶνο πνοτ]ά ἵ9 τε]κἶνο -- έἶνο ἀἰκε]ποέίου Ὀσένεθοτ νε]ναέ 

ο ἂν ἀῑτοσλγ απά νε 9 ἰπάίτεσιγ ἀῑνίπαο, Ίπ νεπιφε]νευ Το 
ο το Όνα θαππε; Όνετο ἵο Ὀαῖ οπς απ {]νο 84ης είπα, οἵ πι] ήο]ι 
ο Ρασὲ (αλκος Εἶνο ἔοστα οἱ (ἶνα νγοτ]ὰ, νν]ή]ο αποϊῖνες Ραγί τείαίη» {έν 
ο οἠρϊπαὶ εἴναρο, απἁ η ναί οπρο οοπ{γοΏίς {νο Εν 49 (νο 
ο ορεταίἶνο εα9ο ος ἐἶνο Ώε/εγ.’ 
ο ᾱ 8 Εος εἶναι, Όνο τεκά(ηᾳ ἵη Εικοῦίας, συνεῖναι ἵ4 {ουπά ἴπ ]νο 
ο Πίαϊοφωε, απά ἱπιτοάποεά Ὁγ Εουεῖι: ὲ πιαΚος νο πιοαηίηᾳ Πποτο 
ο θἴεκε---' Το που]ά Ίνατο πικέίος {ο οὐ-εχίσὲ οἰοτηκ]]γ νεῖεν 094.) 
Ύτρες οὑέαίμη νο κα1πΏο επ9ο ὮΥ καρρ]γίης ἀγένητον, Ὑελλοῖν Ίνο 
ουπεἰάοτα {ο ο τοφαἶτοά Ὦγ νο αγραππεηί απά ὮΥ νο {οἰ]ονείπα 

Φέ0 ο 6 πρὸς τὺν πλησίον. Τὴο (τοπίο οἵ Μοϊ]νοδίας ἵν α 
ἀἱα]οκωος Ὀοένοευ απ Οπ]λοᾶοκ Ὀε]ίονος απά α Ὑαἰεποπίαα, εἶνο 
Ίσσα οἵ νε νοι γη ἵ πλαν Ον οοπαραπίοῦ οἵ παίπο Ίνοτο ἐο 
Ἠκίεν {ο σαχ ουπγεγκαίοςῦ,. Έος ἰπάσεὰ νο κοοτης {ο Ίανο πο] 
Ένα καπο ορίπίσας αουξ (νορο Οήπρε α- γου Ἠ νο.) 

4 ὁ Σαφῶς παραστῆναί µοι δοκεῖς, “Ἀαἰαείας {αοσίέπαραστῆσαι) 
(μες). Βωέ καραστῆναι ἵ9 φαρροτίοὰ Ὁγ αἲἲ νο ααθλνοσίεΐος, ανά 

- Ένα ου ἳγ εἴναπρο ὩδοκκαςΥ {9 {0 τενά δοκεῖ νε] 10: Τξ εοετπς {ο 
πο πο (ο ὑο οἰσαηὴγ οφίαὐιιωοά 
ν δι Ὁ 1 Εἰ δὲ οὐσία τὰ κακά. 'Μεπάσκα Ίναοο καπ: Ύσαο 

Γπεί]ο εἷς εππεπᾶσε, Εϊ δὲ μὴ οὐσία... βρει, πο πουλά Όντας 

επ γεῖΥ ἀεκίτογ νο αερατηση{. 

844 0  ἔσονται καὶ ἑαυτῶν... σουγταί, Ὁἵ Ἰννο τοβοτοά (νο 
Ῥακκαρο Όνας {γοα νο Πἰαίοφως αφαίπαέ (λε λίαγείοπίίε. Ἐοε 
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9440 ΤΗΕ ΤΠΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄΟ08ΡΕΙ, 

ἰπείοκὰ οἱ ἴἶνο ννοτάς καὶ ἑαυτῶν ἴἶνο Γγαερ. Εσαπφ. βἴνουι τούτων” 
(Που 9). Τουρ απουρροτίοά αρρατοπί]γ ὉΥ νο Μ88. οἱ Εακονίας, 
Όλο οπποπαίίοῦ ΟΟΠΙΦ ἨΘΟΘΑΜΑΣΥ {ο νο 8εῃ9ο, {ος τούτων που]ά 
Εἶνο 5 ου) νο Γα1]ο καίοπισηέ, “Ἡ Όνονο ήηρε ατο ἆσπο Ὦγ 
ΊἼδη, Ίωση πα αθὲ ἵνα νο ἆσετη οἵ Όνοσι’ 

ν 3 Εἰ δὲ ἐξ ὧν ἐνεργεῖ ἕκαστος ὑπάρχει κακός, ἃ δὲ ἐνεργεῖ κ.τιλ. 
1 Ἰαγο αραΐη {ο]ογιοά Ὁτ, Εσυ], νν]νο Ίναν «αρρ]ίοά {τοι Μαλοδίως 
Όνο πνοτὰς νεη]οἷν Ἰνπά {αἱ]ον ουξ οἵ Εἶνο ἐοχί οἵ Εακουίαφ Ετουρῖι 
εν τοροξ{έἶοα οἳ ἐνεργεῖ, 

Ὁ 6 ἀγένητα, Ίαν 8 αρυαἱ 8εΏ96,  οχἰσίηᾳ πἰνοαί Ὀορίππίηρ, 
Ὁ Ἰ πρὸς τὸν ἕτερο. Ἠουι τἱρ]η]γ ατα Ες αροοε]ι {ο 

Όλο Ομτὰ Ιπίστ]οσαέος πποπΏοποά ὮΥ λίο]οδίας (449 ο 6, ποῖο), 
νο Ώου Ὀδουππσς οπο οἳ νο ολ]οί 6ροακετα, 

Ὁ 8 ἐξ ὧν γὰρ (προλαβὼν ἔδωκελ, ' {ος ἔτοπα (ἶνο ρτεπιίφος γεν 
Ἰν βανο {ο (νο ατᾳαπηοπί, ᾳἶνου α Ὀσίίοι 86096 να “ἴτοπα ενα 
Ρτεπαίθες νε] λοἷν Του ααθυπηοά.) 

ἆ 6 Τὴν μὲν προθυµέίαν τὴν σήν. Τ]νο βτος αρεα]κετ Ίνατο αἀάτοκκος 
ενα Ο]τά, 
948 ο 4 πρὸς ὃ κινεῖσθαι δοκεῖ ἀκούσας. Του που]ὰ Ἰπφοτί καί 

νοίοτο πρός, απά ἐκείνον αοτ έ, απᾶ (ταπε]αίο: “ααί οπἷπι οἳ αν 
Ἠ]ο αιάίσπε, φποά τἰάσέας αρίίατο, {γαι Ῥρίαπο Ῥοτοῖρίαι" 
Βαέ νθνουί 4.Υ αἰογαίίοη οἳ νο ἑεχί νο ροί α πιδαπίηα οηπα1ἲγ 
{{ πο πποτο αααῦ]α, “ Ὁγ Ἰνοατίηρ αἩ ΑΠΔ ΎΥΕς {ο νο φποκείο νελέοῖι 
βοοτης {ο ο αἶττοά. "Λλά τετύαπι κωάσθαι φποὰ αεπαι, ροπας 
πἰπαίτατα Οἰγπιρίοάοταν Ῥγαε[αίοπε ΘΒεϊνοίίοτατα απ Οοψίαπι 
Ριαϊιοπίς.. . ἐντεύξως καὶ θεωρηµάτων κωήσας... εἳ Εαπαρίας ἆς 
ΟἈτγκαπί]νο Ρ]ή]οφορλο αἲέ (ρ. 61) οὕτως ἀλλοιότερός τις ἐν ταῖς 
λογικαῖς κινήσεσιν ἐφαίνετο) (Κου). 
944 ἆ 8 Πρὶν γὰρ εἰκονισθῇ . . . εἶχο. Το οοπαυἑπαξίσα οἳ Όνο 

οσον] αποίνο γεν (νο ἱπιρετίεοί ἱπάἰοκίγο ἵς νου απιραα], ας 
παΥ Ὃο οχρ]αηοά οἩ νο Ῥτϊποίρὶο ναί νο πασταίοτ 8ο ἔπτονις 
Ἠήπιφε]{ {πίο νο Ρας ονοπίς νεο Ἰνο 9 παττωίηᾳα, Οναί Όνογ 
Ἡσοσπης {ο Ἠΐπα 35 Ἡ{ ΕΊνογ Ἱνετο Ῥτοθοῦέ, απά νο οοπΜοπαὶ ος 
αἀτετυ]αὶ οἴπακο ἵν εχρτοκκεὰ ἵπ νο ουπ]αποίίνα, αν 1 Όνο ονοπί 
ἰαίοά {η νο ρεἰπείραὶ εἶπαβο Ίνοτο ΙΙ Γαέατο: "Ἱναίοτο Ἰνο ο 
{αἱ ἡοποά α5 Ίπα, Ίνα νε 1] Ίανο πο βοΏφο οἱ ον]. 

ἆ ϱ µήθ ἑνόε. μηδενός Ο Ρ]οσαί. Ὠϊπά, Όπ Εἶνο {οσπις οὐδείᾳ, 
µηδείς, απᾶ οὐθεί, µηθείς, 960 Απιοηίις (Υαἰεκεπαει) Ρ. τοῦ 
Οὐὔ6 ἓν οὔτε δύο: τὸ δὲ δὼ τοῦ ὃ ἁπαρτίζα. Ἰουοοῖς Γλγγν. Οὐθείς, 
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νουκ νῃΠ. ΟΗΛΡ. -α 844 ἆ 

ὃ ϐ, εἶ καὶ Χρύσιππος καὶ οἱ ἀμφ) αὐτὸν οὕτω λέγονσι, σὺ δὲ 
λέγειν οἱ γὰρ ἀρχαῖοι διὰ τοῦ ὃ λέγουσιν οὐδεί. ΟΙ. 

Μυτὰ, Λειο Ρλγγν. “Τ]νο οοσταράου Ἰννὰ Πέ Ἱερίηπίηρ Ίουρ 
(οσο ἐἶνο ἐἶππο οἱ ΟἸσγαίρρικ” 
846 Ὁ 6 φέρων λέγε. "8ο Εε] πιο πουν. “Οοἱοτίίαείς ποξίο, 

πο ἵπ Ῥαµ.. φέρεσθαι οπαἰπεί, εἰἶαπα η Ἱπιρεγαίίγο φέρε 90 
ο αερίου, α αἱ, αὲ Ίνα. αφε οχοτίαπάἰ υἷπα Ἰαυοί, ... Βἰπμέες 

Ρατ Ιρίαπι φέρων Ροπίέας α αἱ γοτί ροκαέ ργούπωε, εαν.) 
Λε, ζκα. Ρίαι. Φέρω. Οἱ. Ὑΐρος, Ώε Ιάἱοίἑεπνίε Θ. 309. 

6 4 (ἀδύνατον .. . ἔχεν). Το εἴδυφος η Ὀταοἰκοία, ουν νλοἷν «οι- 
ἑαΐη νο αροάσεία, απά ατὸο θαφεπεαὶ {ο νο θεπδα, Ίανο Όθδεν 

π ᾿ηλοννὰ ὉΥ Ῥουὴ Ώναι Ἠοίδοά]ας, λατίας {αἱλου σαὰ οἱ 9ο ἐοχέ 

6 Ἰ ὃν ποτὲ καθ ἑαντά. δημ Δαδο Ρο ἁπιᾶ Μον 
καπζας” (Υμες, Εοπί]ι). Τῆνο αακαπαρίίοῦ 866ἵηΝ {ο Ὁο υπάεπίαυ]ο : 
Ένα ουκ ποπῖς πυυσέ οχἰσε, ἵπ Ενουρ] αἱ Ἰεασί, Ὀοίοτο νοῖς οοσα- 

Ῥουπά, Ονουρ]ι ροκ υγ Ε9νοΥ ΠιΑΥ οπἳγ ὃο {ουπά ἵπ οοτη υπ βέίοῦ 
ο τω Όνο ρ]κεποππεπα) γνος]ἀ. 

σπα ᾱ 1 οὐκ ἦν δέ ποτε καιρὸς ὅτε τὸ ἀγένητον οὐκ ἦν. ἢΤ]ῖ9 Ῥαδεαρο 
ο. νοννα ἶνο ρτεκέ Ἱπεροτίαπου οἱ νο πγοτὰ ἀγένητος ἵπ ἴἶνο Ατίαν 

ΘΟΠΙΓΟΤΕΓΕΥ απά Πα οἶοφο οοπηεχίοῦ γε ζε]ν (νο {απηους {οππυ]α ἦν 
ποτὲ ὅτε οκ ἦν, αλκετίοά οἳ ενε Ώομ. Ο6. 319 ἆ, Οχἰμ. ο. Οεἰε. 1, 

-απά οροεἰα]]Υ (ο βουά ποίο οἱ Ὦτ. Ατοηυαιά Βοὐετίκου, 
ο Λνκα. Ώε Πεογείε, 149 (Ἀίαπε απἀἁ Απίε- Νίοπε Εαΐλετε, ἵν. 

... 
- (ὖν δὲ ἁγένητα), εορρ]ὶοά Ὦγ ου απά Ῥουίηκοι {οσα 

ά τή (ἀλλήλοις δὲ ταῦτα ἀντίκειται). Βαρρ]ϊοά {τοι λίοι]νοδίας, 
ὮΥ Κουν απά Κουίπκσα, {ο οοπαρ]οίο ἐἶνο οΏκο. 
846 ο ὃ ἀνατρεπτικόν. Ἐου, Κα 8. Π. 149 “ ἀναιρετικόν. Τα 

Ρλήορα]. οἱ λΜείλοά(ἑ Εκοιγρίογ Ῥτο ἀνατρεπτικόν. ΒΔ6ΡΕΠΗΙΛΕΤΟ 
ἵπ ευροτἰοείυας ἀναιρετικόν αἀλήνοίας. Βαΐ ἵπ λοοδίας {αἷνα 

-- (ρ. 6ε) Ίνλη ἀνατρεπτικόν, πιά ἵω νο λί88. οἱ Εωφουίης ἶνοτο ἵ5 πο 
. ἔπκου οἵ Α.Υ οἴῖνας τεκάίωᾳ. 
τ] ατἰ (τὰ δὲ... «τυγχάνα). “οσο πιο ῦγατη οτα οί ΓΜοραίία 

ραρρ]ον/ε ’ (Κου). 
Ὁ ϱ τὸ μὴ εἶναι. 'ΑΠοι (ἶνοκο πνοτᾶς νο παυκέ υπάοτία νά αἰτά, 

Εναέ {9 τὰ ἀντικείμενα, Δ4 ἱπίοττοά αὐογο” (Βου). Τὴίς πουὶά 
οπ]γ βἶτο εἶνο πισαπίης ναί νο οοπτατίος απο πο νο πικείος”, 
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ἴδ. 

9460 ΤΗΣ ΡΠΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΝ ΤΗΕ «Ο8ΡΕΙ, 

Ἐαί νο οοπε]ακίοη τοφπἰτοά ἴψ Οναὲ νο οπς απίνεγκαὶ Ἰΐπά οἳ 
τοβίίος (ὅλη µία τις) Ίαν πο οχἰφίεπος, 

ΡΟΟΚ ΥΠ 

1] 948099 αἰτῶν. . . δεδοκιµασµένοις Ἐλνου ενα (σχέ ἵν ος. 
ταρέ, ος ἐἶν οοπκίτυσἶοπ Ὀτοίκον. Ὑε ενου]ά ρτοῦαὈ]γ τεκά δεδοκι- 
µασµένων. ὮἘος τοῖς ἀνδράσιν, “Ονεῖν ουαπίσγταεν͵” .ο Ὃν ὄσνηι 
6οππρασο 455 Ὁ 4 ἐκ τῶν παρὰ τοῖς ἀνδράσι διαφανῶν. 

849 ϱ 6 βιωφελοῖς. ΟΙ. Βεκί. Ἐπιρ. ο. λίαίλ. Η. 4ο τέχνας... 
βιωφελεῖς. Ἠστο (νο πποαπῖπα ἵς πο Ἠπιιοά {ο νο πιστοί οἳ 
ος ία, 

8 6 λόγος τε οὐχ ὁ τυχὼν ᾗρα. ΟΙ. Βεϊγεὶα]ι. Γπάες Ροϊψὸ. 
ἑλἰρεῖν. ὁ λόγος αἱρεῖ, τα]ο οο)Η1αῖε, ονἰποῖε, τα οπῖ οοπκεπίαπεαα 
δεί. . . πα αία Ῥ]ηή]οφορ]ιής {οσαα]α.” 

Ὁ 3 θιογνωσίας. Οἵ. 3 ἆ 65, 349 Ὁ 4; ε.α, Ν. ση. 

Ίο. Αγίης ΤΙ Ὦ ἐπέτρεφαν θεογνωσίας τὴν εὗρεσιν. 
οἱ ΟΙ. Βνοίο, ΓΠπεγος. {ο λε Ο. Τ. ἐν γε, ρ.1. Το κίοςγ οἵ 

νο Βερίααρίαί Τχαπεἱα ου ἵ9 ἐοἱά αἲ πππον Ἰσυρί Ὁγ ]ονορίαν 
(1. ο. κ. ᾱ. α), Ὁγ Ῥιή]ο Φαάποας (Για λίοψε, Π. 6. 148 1η, 
ὉΥ πείς, λ. (Αροί. ἵ. 41), απά Ὁγ πιο οἵ Όνο εκτ] Οµἱσίαα 
Εαθνοτα, Τ]νο πιοαπίηα οἱ Όνο ἐοχί οἱ Εακουΐας ἵς κοπο είπιος πηπᾶο 
εἶεατετ Ὦγ (νο Γα]]ες εἑαέεππεπίς οἵ ]οφερ)ς. 

ο 5 ἀποκρυψάντων ἄν. ΊΤ19 ΑΠ (νουρΏί νά νδει αἴτεκὰγ 
εχρτονθοά Ίποτο ἰτουρὶγ ὉΥ Ίπεπασας, 1. ατ. 1 "Ἰνιὰ Ό1εΥ ποπ 
εναξ ννο ]νοι]ά τησκο πκο Οἱ (Ἴνερο (θε πηοπίος τοπι νο Βοτρίατος, 
Ε)νογ νιου]ά πονες Ίνα Ἰνοείίκεοά Ενοπικείγεν {ο Όατα Ενεῖς ον 

Βετίρέατος, νεμ]ε]ι ἀθείατο ναί αἲὶ οἴἵνες παίίοης Ίανο α εἶνατο ἵη 
(οἱοσα!) Ιή9.’ 

ο 10ο Γράφει δὲ ταῦτα ᾿Αρισταῖο, Τ]νο Ἰείίαι τοπ ναι ενα 
(οἱ ]ονῖαα οχίταςίς Ὕγοτο ἔπκεν ἵνας ρα ανοὰ πα κεραγαῖο νοῖπτης 

αἱ Οχίοτὰ ἵπ 1691: Όνο τοι Ῥατί οἳ 1 νιας οὐ μεσᾶ, νι α- ουπι- 
πηεηίατγ, Ὁγν Ἰ,. Μεπάο]ακοίνα, 189], απᾶ νε οοπιρ]είο ἑσκέ νηοι 

Ῥτείαρο, ποίσε, απά Ίπάεχ Ὦγ Ῥ. Ἠεπά]απά (Τεαῦπες, χφοο). Το 
τοπί οἱ νο Πείζας, γεν απ ἱπίτοδνσιίοα Ὁγ Μτ. Η. 8ὲ. 1. Τηποκεταγ, 
ἑ {πε]αδοά τω Ὦτ. Βννείος Γηγοᾶ, (ο (λε Ο. Τ. ἐν γε. Το 
Ἰεέίοτ ρυτροτίς {ο αγε Όθει πτέεν Ὦγ Απίκίοας, ος Ατζίασας, 
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ῬοΟΚ ΥΠΙ. ΟΗΑΡΑ. 1, 3 840ς 

ροπβἁσηεἶαὶ ποἰπ/κίοτ οἱ Ριοἱσπαγ Ῥή]αδοἰρίνας (9. ο, 283-341) ο 
ὑτοέίνος Ῥ]]οσταίος. Τλουρ]ι πο τορατὰσὰ αν ρεπαίῖπο {ὲ ἰ9 

πιο σπα Ὀἲγ απεῖοπε, α Ίαεπο Ρατ οἵ Ἡ Ὀεῖπς αποίοά Ὦγ 
| Τϊ9 εἰαἰοποπίς ατο {η Ρατ αἀπηεέοὰ {ο ὃς ἴτας, Ῥοίπᾳ 

ουπβσπιοὰ ὉΥ εἰ {Γαρπιουέ, ρτεκεττοά ὮΥ Επαφουΐας (Β. Ε. «το ἀ), 
ο οξέα νους οἱ Ατίκοῦηΐας, ο Ζουεἰαὶν Ρ]ή]οφορίνες νεῖο Ἱντοίς ἵπ ἐἶνο 
᾿πεῖρα οἳ Ριοϊσαγ Ῥ]ή]οπισίος, δ. ο. 181-146. 
ος κ Οὔκευτο αν ἵ9 Εἶνο οτἱρίη οἵ ἐἶνο ἐταπο]αέίοα, ἰέ πιαΥ «α{οἳγ Ός 
πάπια εὰ οἳ Ἰπίετηα! ρτοαπάς, Ενα 19 Ιοοα[ψ τας Αἰεχαπάτία, 
παπά ν ἁπίο νο Οήτά οεπέατγ Ὀοίοτο Οεῖκε; {ος εἶνο Ἠει]οπίέε 

Ὠεπισίτίπς, σε ]νο Ὑετοίο ἴπ νο Εἶππο οἳ Ῥέο]επιν ΤΝ (141-490), 
ο θεα αἲγ πισάς κο οἵ ξ (966 Ὀείονν, Νο. ΠΤ. ἍΤὴο ρτοσθάΐπα 
ος αεπιασίκς αρρὶΥ οπ]γ (ο ένο ἐγαπα]αίίοη οἵ νο Ῥεπέκίσποϊι, {ο γν]ι]οὶι 
1 αἶσωα Εἶνε Ατϊσίενς Ἱεμεπά τοίοτν (Βελάτετ, Το «ειοίεὴ Ῥεορίε, 

ιν. Π., νο, 11, Ρ. τότ). Ἐοτ α {]] αοοουπέ οἱ νο Ἠήκίοτγ οἱ 
ο να Ὑετείου, απιὰ Εἶνο γοτγ γοἱαπαίποις Πέεταίατο τε[εττίηᾳ {ο ἰὲ 966 

ο Ένα ατεἰεἷο “ Βορίπαρίηί η νο Πα οπαγίεε οἱ (λε Βδίε, εἀ1οὰ ὉΥ 
πο. Βαν απά Ηακέίωρ», 
.. 3] 8δ0α Ι Κατασταθεὶς . .. βιβλιοθήκης, 4 ἱποοχτοσί Βἰκίο- 
τος ἀποπῖ, Ο, Βακοὰ, Τε δΗοίλεοαγίέα Αἰεχαπάγίπία 1, οἰιοὰ Ὁγ 
ος ῶή, Βψείο 18. 
8.2 ὁ Φαληρεύ, “Το Ἱεροπά Εἰναί 1ὲ ννας Ὠοπιοίτίας Ῥ]να]ογοιφ 

πλνο κυρκονίος νο νε]οίο υπάστίακίηᾳ {ο Ῥιοἱοπαγ Ῥ)ή]αἀε[ρίνας ἵ8 
ππλκεοτίεα], πο ον ἵπ ας ἀσίαῖλς ἵναε ἵπ νο ππαῖηπ ροΐπε, {ος 
Ὠοπιοτίως Ῥ]ναίοεις {η ἐἶνο εἶπιο οἱ Ρἐοἱεπαγ Ῥ]]αἀεἱρλνας γνὰδ πο 
Ίσημες Πνίαπς αἱ ουατὲ ἵπ Αἰεχαπάσία ” (Βεμάτες, ].ο, 499). ΟΕ, 
Βνοία, Γυίά, 19. 
Διάφορα, “ ρτοβίς ’ ος “πποπογ. Ὠεπιοθ]ι, 1148. 1 δανὴ γὰρ 

ἡ πλεονεξία τοῦ τρόπον περὶ τὰ διάφορα; Ῥοϊγυίαν, ἵν. 18. 8 ἔχαν 
κεκρυµµένον διάφορον; 3 λίπος, ἶ. 46 πολλὰ διάφορα ἐλάμβανε, 

Ὁ 5 Παρόντων οὖν ἡμῶν. Τ]ναυ νο Ῥν -Ατίκίοας Ῥτοίσκκος {ο 
πτίέο α- αὖ εγο-πέποκα, 

. πόσαι τινὲς µνριάδεν. Ἰπκίοκά οί 299,οοο νοἱσπησε, Ερίρ]ναπίας, 

.ἃ Ίπ περοκίπᾳ νο Ἱερεπά οἵ Ατίοίοσς, ϱἶνου νο παπα νος 48 'ϱ4 3ου 
Ίποτο ο Ίσα (1 δε λίενα. εί Ρονά. ἱκ.). οπορίνας κας “αὐοιέ 2οο,οοοι͵’ 

{ ϱ 5 κροσδέται 9 ἱπρεγεομα!, ας ἱω Ῥὰ, -Ῥ]αίο, Πλεπιούσσωε 184 Ὦ 

ο. 
9 4 καθάπερ Λἰγύπτο, Ἠάι. Ἡ, 46 ἴα ντα Ἰσίοτι ος 

παπαῦοτη νο Οσθε]κς ππονο νο Ἰμπά {τοι Ἰοβ (ο τἰρ]νε, Όαέ Όλο 

Ἅ -. 



3Άδος ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΕΟΝ ΤΗΕ Θ08ΡΕΙ, 

Βεγρίίκαο έτσι τἱεὶέ {ο Ίάβ: απά ἐνουβλι 6οΥ ἆο οο, γ΄ 
Όναε {ὲ ἵ Ενοτηκείγος Ὑε]νο πο {ο νο τἱρ]νε, πιά Εἶνο Ογοοῖκς ἐο (να 
1.’ 8ου Οατάπετ ἩΝ Πκήπκονα ποῖος οἩ Εν Ῥακεαρο ἵπ Βαπ]ίη- 
κοπ)ς Πεγοδσίως, παπά ἴπ Βἰτοῖι, Η. 89. 

ο 4 Σνυριακῇ. Ο{. 4 Κίπρε αν. 16 πι Καΐζι ποίς; "Έτοπα 
Όνοθο Ὑογκος ἴί αΡροατα (ναί νο Απογτίκηϱ οοπηππαπάστα απάσγείουα 
{ονι]κῖν ος Ἠοῦτον, απά νο ζοπ]κν ποῦυ]ος οἩ ιο οὔ]νας ο 

Αταπιαίο (Σνριστί, Βερί.).) 
ο 8 καὶ μεθ’ ἕτερα. Τ]νο Ρασεκρο οπι)έοά Ίντο ὉΥ Εωκου]αν ους- 

ἑαΐπ ἐ]νο παττα{ἶτο οἱ Αγίοίοας Ιπίοτορκκίου υγ Ῥεοίοπιγ ος Ὀνο]ναα 
ο{ ε]νο Φον κ]ν εἶατοα, νε λη{οἲι {οἱ]ουες {πι Σοβορ]νας ἵπ νο απο ροε/σα, 

ϱ 0 ἐκδοῦναι. ΤΗἱ9 196 οἵ νο νατῦ νν]νουξ αγ οὐ]οσί ακρτοκεοὰ 
ἴ {οαπὰ ἵπ Ῥο]γοίας Η, 37. 6; απ]. 46, 4 γράφαντα δ' αὐτὸν ἠξίουν 

Φοφορίνας, Ἱ. ο. 4 Ίνδα ἐκδοῦναι τὸ... δόγμα. ἈΜεπάο]κκοῖνα Ῥτοροφοες 
(ο τεκὰ «ἰσδοῖναι ἵπ Ἐπφουίας αραἶποί (ἶνο Ὀοείοτ λί88, απά πθνουε 
Ρτουί οἵ φαο]ν 4η Ώδασο, 

ἆ ϱ τῶν ἀπεσταλμένων. ᾖοφορ]νας πάν ἀναθημάτων, | 
4 6 µεγαλομεράᾳ. Ἐοτ Ον] νγοτὰ 1οφερίνας (Απ, κ. α. 1) πλου 

ἕπ νο 4419 ΦΕΏ86 µεγαλουργίαν; οἵ, Ῥοϊγὸ. καί. 4 τῇ µεγαλοεργίᾳ 
ὑπερᾶραι τὸν Παῦλον. Τὸ πποαπίηᾳ οἱ (νο πνοτᾶ ἵν οχρ]αἰποᾶ Ὦγ 
πε]ναί 9 αἰαιοὰ Ὦγ ᾖοφορίνας (1... ]) αοιξ νο ἑαῦ]ο, Εἶναξ νο πα 
πηκ]νοά 1έ {ο ὃς πιπᾶο οἱ αἩ ἵππποηκο εἶχο, ὑπερμεγεθέστατον τοῖς 
µέτροις, εχοθεάἵπᾳ ναί οἵ (ἶνο (αῦ]ο Ένεν αἲ Φετυκα]οτα, 

9] 861 ο 2 ἀπολειφθέντων. λοπδε]κκοῖνη οἴναηρες ἀπολιπόντων 
ἵπ Ατίκίοςς {Πίο ἀπολειπύντων, απιά οοπάδιης ἀπολειφθέντων. Ἐπαί 
Όνο ποτέ ΠιαΥ ο τἱρ]ήΙγ απᾶοτεηουὰ α5 αοοοτηπποᾶκτοᾶ {ο 
προστάξαντος. 

8 4 τὰ διαπεπτωκύτα... ἐπισκενῆν, ᾖἜΤ]νο ννοτᾶς νε! Όσα οἴνον 
νο πποκηῖπς ναί “νο Ἰοψί πρ] ο τοκοτοᾶ,) ος Ενα “Όνουο 
πε] Ἰαὰ {αἱ]οη ἰπίο ἆθοαγ ποἰρ]ὲ Όο τοραϊτοά,, 

Ὁ 3 προσαναφέρω. Ῥοἱγὺ, αν. 9. 1ο προσανεεγκᾶν τῇ συγκλήτῳ, 
ἑτείεττο αἲ επαέση) 

Ὁ 5 οὐχ ὡς ὑπάρχε. ᾖοφερίνς Ίνα ἁμελέστερον ἡ ἔδα, Το 
Παπ, ρεγρετατα εκρτσθεα εἱρπίβοαείο,’ βθοτης {ο Αβκατπο απ οατ]τος 
ἐπαπε]αίίση,. Επί σεσήµανται ΤΠΑΥ ὃς ππάετείουά οἳ νο ντ ΐπᾳ αἲ 
ἵπ Ῥ]αἴατοῖι, λίογαί. 4ο Ἐ τὰ μὲν πρῶτα τῶν ὀνομάτων γράμμασιων 
ἐσήμανεν, ἀντὶ δὲ τοῦ Κικέρωνος ἐρέβωθον ἑτόρευσε. ΊΤ]ναυ νο ήδη 
ως πιου]ά ἵνα Εναε νο Ἠεῦτονν ἑεχέ Ἰαάὰ Όσον οατε]οκε]γ οορίοᾶ, 
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{Ἠ00Κ Ὑπῃ. ΠΑΡΑ, 5, 3 361 

πὰ ποοᾶοἆ οαγο[ι] οοστος(]οη (διηκριβωµένα). λεν ἀοκαοίνη οἩ {ἶνο 
οπίχαςΥ εαρροσίς ναί Έἶνο ἔταο ἑοχί οἱ εἴνο Ἠοῦτενι αἰνου]ά ὃο 
πτος(]γ τερτεκεπ{οά {η εἶνε Οτοεῖς ἐγαπκ]αίοη εἰ αἱοπο ννας {ο 

ποπιαῖη η (ἶνο Ἠυταςγ. 
Ἡ ἘΜιο 2αὰ. να Χωμίνἰ. κ (6ο 1) δὰ φθίνν ἵνω. {νη 

ϱ 4 θωρίν. ἐκ ο Μθνών ἁ 4 

ἃ ο 6 Ἠοεκίποις οἱ Αὐάετα (πο {ο ὃο οοπ{ουπάθά πε Ἠθεκέασις 
ος οἱ Μήοξυς, Εἶνο {αππους οασ]γ Πκεοτίαη) ἵ9 αραίη πιοπ{ῖοποὰ 498 ο. 
ο ποπορίνας, ο. Αρίον. ἵ. 14, ἀθθοτίνος Ἱΐτη α΄ Πιβη νο Ὑαθ πο 

οπ)γ αρ] ]οκορίνες, Όαῖ αἶκο τηοδὲ «αρα ῦ]ο {π αΤαΐτα, νεο Πουσ]ε]νεὰ 
πι Ένα Εἶππο οἱ Αἰεχαπάες, απά γα αΠετννατάς α οοππραπίοη ο 

ο Ῥιοσιγ Ἰναρος, απά τοῖς α αροοῖα] Ἠκίοτγ οἱ Εἶνο ᾖοψν. 866 
ος πποτο [η Βελᾶτες, Ἱ. ο. 391. 
ἄ φαίνηται, {ος πει Ζοφορίνας Ίνας δοκῇ σοι, ἵ9 ιθοά ἵπ Ελ] 
ποπεο ου) Υ Ὁγ Ἰπίος υντίέοσς, ο. ϱ. Ὠΐοτ. Ἠα]. Π. 14 ὁπότε γὰρ αὐτῷ 
Ὁ. Φανείη στρατιὰν ἐξάγεν. ΟΕ. Οτεπ{εῖ] απά Ἠνπί, ΟχψΥΛ. Ραρ. 388. 

ο -ᾱ] ἀξιῶι (εἰς), ἐὰν φαίηται, ἐν ἀσφαλείᾳ ἔχειν: 38δ. 2ο διὸ ἀξιῶ 
. διαλαβεῖν κατ᾿ αὐτοῦ ὡς ἐάν σοι φαίνηται. εὐτύχει. 
ος ἃπ ἐκ τῶν πλειόνων. Το Ἰαίετ ρατί οἵ {ἶνο οπίεπου ἵ9 σαίλοτ 
το ἀῑδοτουε ἵη Ζορορίνας: " {τοπ Ίντα γν9 ΤΙΑΥ Ίεατη (ἶνο οἶσατ απά 
 οομκοποπέ πηοαπίηρ οἱ νο Ῥουκα, απά Ἱανίηρ αφουτίαἰποὰ (]νο 
. πο οἱ ο πιαίίασα, πιαΥ πιαῖο 5 οοἱ]οσίίοπ οἳ {]νορο Όου]κ 

τη ᾱ ἹπΑΏ ποτ ννοτίγ οἵ ΕΥ ρατρονς.᾽ 
ἆ α Εὐτύχα, α ἴοτι οὔεῃ υφοὰ αἱ (]νο επὰ οἵ 4 Ἰσίίοτ Ιηκίοκὰ οἵ 

χαῖρε, Ἶπ νο Εἰπάετε Ρείγίε Ῥαργγί, 1891, 8ο λαλαβγ ρἶνου 
α Ἰοέεν ἴτοπι α 8οἩ {ο Ἠΐ (α1ΐνετ επ (πα νι εὐτύχε. ΡΙΗΗΡ οἵ 
Ἀίποσᾶσα ἵπ α Ἰσείοι {ο νο ΑΕνοπίαἃ πονετηπηοπΕ, Ώοπισκε, 14 

Όργοπα 451, απ νε ]ν εὐτνχεῖτε. λεπάε]κκοῖνη Εν π]ςη ναί ἔρρωσο, 
πο εὐτύχει, ας 9ο Ὀείνθση οφυα]ς. 

4 6 γραφῆναι .. . σηµάναντας. Τ]νογο 8 (νο ΑΑ1ΛΟ εὔκηρο οί 
οοπμτασίίσου ἵπ νο τοπάΐπᾳ οἵ Ζοφερ]γις δηλοῖνταν. Ατίσίομα ἴναυ 
σηµάναντα αρτοείηᾳ Ἱ 1] γράμματα ππάεγείοσά. 

4 8 σπονδείων. ΟΙ. Ἐκ. καν. 18 τὰ σπονδεῖα καὶ τοὺς κνάθονε ἐν 
οἷς σπείσειε ἐν αὐτοῖς, {. ο. εἶνο Παρβοπα νε] οἲι Ἰνο]ά Εἶνο Ίαγρο πα γ 
οἵ πίτα, απά νο ευρο ουί οἵ νήσο νο κεραταίο Ἰαίσοης πετο 

ι Ρουτεά. 
-. 4 τ1 χρηµατοφύλακας. Ἐπακουίας Ίναυ αυ αισά Ομ ος νο 
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3514 τΠξ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΝ ΤΗΕ 608ΡΕΙ, 

Ίδια ΟΟΠΗΤΠΟΠ Ὑγογὰ ῥισκοφύλακας. ᾿Ῥέσκον κιβωτὺς µεγάλη (Ροϊακ). 
Οἱ Τετεπί. Εωπ. ν. 6. τό “Ρψ. ὉὈὰ εἰέα οαξ [οἰκοϊϊκ]ς ΤΑ Ἱα 
σκου.'. ζοφορ]νας, Ἱ. ο. Ἰ48 κα ἑυεοὰ τοὺς φύλακας τῶν κιθωτῶν 
ἐν αἷς ἐτύγχανον οἱ λίθοι. 

4] 8563851 Τλία Ἰοίέος ἰο ᾳίτου Ὁγ Ζοφορίινν (1. ο ϱ) πῑῑΔ Π9ΛΗΥ 
τατίαξίοης π νο Ἱαπφσαλμο, 

Ὁ 3 ἀναρπαστούς Οἵ. Εαν, Πεο, χο 

εἰσύψει χειρὸς ἀναρπαστὰν 
σᾶς ἅπο. 

0 ἀνασποστούν νο ὑπ κ ζλ ια 
{γ. 294 τούτους δὲ ἐκ τῆς Λἰγύπτου ἀνασπαστοὺς ἐποίησαν; Π. φὴ 
ἐν τῇσι τοὺς ἀνασπαστοὺς καλεοµένους κατοικίζε βασιλεύ Το 
ποσεπέπκίίοῦ οἳ νθρο πνοτᾶς ἰ ἀἰκριίοά. 866 Ἱ.. απά 8ο, Γεα, 
ἀνασπαστός, απᾶ οἩἳ νο οἴἷνετ Ἰναπά Ἰουθεῖς η Οαπά]ος γε 

Αοθοπίναίίοῃ, Ῥ. 15ο. 

ΤΙ9 ἀεροτίαίίου οἱ ᾖ9νς ἵπίο Ἐργρί ρτοϊαῦ]γ ἐοοῖς ρίασε μα 
359 δ. Ο., πει Ατίαχκογκος Οοἶνας οἵετταῦ Ῥ]νοσηπ]εία απ Ορεῖο- 
Βγτία ον ἸἨΐφ ὙΥΑΥ {ο να οοπφυσί οἵ Ἐργρι. Βου Οπίου, 
Ε, Η. Ερή. 139. 

Ὁ 6 τῷ πατρὶ ἡμῶν. Ῥϊο]επιγ Βοΐατ, 8ος οἵ Ίαμος. 8ου ενα 
ἀοστου οἵ Ῥ]η]αἀεἹρίνας ρτεκετνοά Ὁγ ᾖοφερῖα», Α. ο. χα. 4. 1. 

ο- ἔχη. Απίσίσας Ίο μὴ ἔχη, ποοαπίης “Ενας Όνο Εργρίίαπε 
ποϊρ]νέε ο {γοσά {τοσα {εαν Ὦγ νο Ῥτοοσίίου οἵ νο φοἰάΐστα, Ὦγ 
οπια ης µή ᾖοφορίας απά Επφουίας ἱπερὶγ ΟΌναί Όνενο Γοτείρα 
ἔτουρς Ἱετο ππραηί {ο ΟΥεταπΟ νο Ἐργρίαπα, πο ἴψ πιοτο 
Ρτουα)]ο. 

ϱ { ὧν ὑπέρ, κ.τ.λ. ὧν ἵψ {ουπᾶ ἵπ ᾖοφορ]νας απᾶ ἵπ Όνα 
εατ]]οεί οὐ Που οἱ Ατΐκίοας (Βε]νατά, ασότ), Ότέ 9 ρτοῦαῦ]γ ἆπο {ο 
οοπ]δσίατε, απά 9 πο {ουπᾶ ἵπ Ἐν, ουᾱ, Ὑνοαε κα 
οοηκίτωσίου 9 Ότοκει οἳ αυταρί]γ. 

ο 8 χαριστικὸν ἀνατιθέντες, θεα] “ κο νκ.. 
πα. Ο, Ῥϊαε Λίο. ό34 Ο τὸν «ὐδάπανον καὶ µεγαλοκρεπῇ καὶ 
χαριστικόν. Τὴθ ρτοροραὶ {ο αυφ[έπίο χαριστήρων (1όα Ὁ 3) ἴς 
πΏ ΏΘΟΘΑΦΑΣΥ., 

ἆ 4 ἐπικρίων, ουκ πιοὰ Ὦγ ἘΕπκουίας {Ίος ἐπὶ χαρῶν ος 

ἐπιχειρῶν, νο γατίους τοπ ίπρς τη Ατίφίοας, Α. Ὀοίίετ επιεπάσίῖοα 
19 ἐπὶ χρειῶν (’ Βοϊηη]άέ οἱ Απο. 0χοπ.)), αρροτίοᾶ Ὦγ νο Εῑε οἵ 
ἐπὶ τῶν χρειῶν ἵπ Ατίκ, ΕΡρ. 11ο. 174, απᾶ ὮΥ χ λίαος. κ. 31 κατα 
σταθήσεται ἐπὶ χρειῶν τῆς βασιλείας τῶν οὐσῶν εἷς πίστω. 
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αυ . ἀῑκηα, εἴ. ραρ. ως. Βεε. ρ. 7. 4 ἡμῶν θεραπενουσῶν ὑπὲρ 
να ἀξιοῦμεν; 4 Ῥατία. Ρ. 299. Ἰ θυσιάσαντός µου 

εκ, ους οὔεπάετίε Βολι]άξ ρτοσδας που ἰπίεί]ομο. σοί πια]ο 
{. Εωκοδίως” ({ομάοἰκοία). 

ο 8658. 4 τῶν ἀρχισωματοφυλάκων. Τ]ο ρ]αγαὶ οοεασς ἵπ Ατὶφε, 
ΑΡ. Ἰ απ {η Ἐκλνοτ Η. αχ. Ἐος νο οοπδίτασίοη οἱ νο ρεπ]ίτο 

το αἳ, ἆ α τῶν τετιµηµένων. 
ο 8 περὶ ὧν ἂν αἱρῇ. Α οουτίοοις Ρηταθο Ἰἶκο ὡς ἂν βούλῃ ἵπ 
. Όνα πο αὔονο; οἵ. 3 8απα. αγ. 1ᾷ πάντα ὅσα αἱρεῖται ὁ κύριος ἡμῶν 

. 8 ε δδρυμώνε ο. Ῥοἱψὸ. ἰ. 4ο. 4 ἐδόκουν ἐνδεχομένως 
4ἳ τὰ πράγματα, “ οοπηποΆο φποσά βοτί ροαΐε.” Τη Ζοφερίνις 

ολο. αουά ἰο ὧν ὑήν μάλιστα φιλοτίμων. 
ο Ο. «49 α΄ 6 Βασιλᾶ Αἰγύπτο φίλῳ 

ο οπου ο άν Λο Λορενέ, Φωολίά οὐ 4µ1 ἁς 
-Ὀοληνράτης τῷ πατρὶ χαίραν. Καλῶς ποιεῖς εἰ ἔρρωσαι καὶ τὰ λοιπά 

Ότο ἀδελφή. ..ῖὸι ωσω 
ο γα πακεῖνυς, απά Ἱανίης ἀῑνοτοεά Ίνετ (1.0. 274) πιαστ]οὰ φοςοπά1γ 
ο μς ζ εἶκίος Αποζηοἒ, Εἶνα πεἰάονν οἵ Τγεἰπικοίνας. Το Γπουβέποις 

ο μαίσα, πλ εῖν νγας ἵπ αοοοτάκηος πε [εῖν (ἶνο σωρίοπα οἵ εἶνο Ῥεγκίαης 
να αἰνουκίης ἴο νο Οπου], 800119 {ο Ίανο Όσοι οοπάσοποᾶά ὮΥ 
Εϊοκκατ. Ῥιοἱσπαγ γας καγηαισὰ Ῥ] Δε ἱρ]νας {τοι Ἰί πιαττίαρο 

ος μον Ἰής αἰκίεν, ος, αἱ Ἰής οποίος καἰά κατοακίοα)]γ, Όδοσ κο Ίνα 

ο κά Ρωὲ Όνο ο Ἰα Ῥτούλοσο ἐο ἀθαλι, Τμουσείέυς, {ά. ανί. 139, 
” ἀενογίΐκες Αγεηο 

ἐκ θυμῶ στέργοισα κασίγνητόν τε πύσιν τε. 
Ῥιοίσαγ βατο να παίης Απιζηοὗ {ο κονοταὶ οἶίοι ἵπ πει ἵνα 
απαυἡα]νοά οοἱοπίος οἵ Ἠς τείεγαπα, οεροεἰα1]γ (ο ΟτοσσδΙοροῖία 
Ένα Ώοπις πε ήεῖν Ίνα τὸο-παπησά Απτηοπούίος (1 Εαφάνι)ι ἵνα αἴνο 
ππήέοά Αγεζηος πει Ἰήτκοϊ{ ἵω ἀῑνίπο νοπουσα, ἵπ νο Εένάετε 
Ραγίε Ραργγί (18φε) νεο ἵ α- κοτίον οἵ νε] πα ον Ῥεοίσπαγ 
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3640 ΤΠΕ ΡΠΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΡΟΝ ΤΗΕ ο εν 

ΡΙΗΙαΔοἱρίνων απά Ατκίπου 450 ἀακογ]οά Δ: θεοὶ μάκαὰ πα 
ενο ἀκίοα ατο «αἱου]αίοὰ {εοπα Εἶγο γοασε οἵ (ἶνο Ρενέ οἵ ΑΙ ' 
απ (νο 0ππορβοσος οἵ Απείπου Ῥ]η]αδο]ρίνος, 

ον τὰ τί, να ολμλάτον οἵ Νὴρ ἔπωος ιατηαρο: Ἠ Μάνο 
ολ] Ὦνγ Ἰής ποοσοπά Το, 

ϱ 7 τράπεζαν εἰς ἀνάθεσιν. Οἱ, Ώιβσπύετρετ, 8Η. Γπκον. π. α]ο. 
ΣΙ ποτήρια χρνσᾶ καὶ ἀργυρᾶ εἷς ἀνάθεσιν τοῖς θεοῖς. Ίλναιο ας πο 
γείογοηος {ο 8 τράπεζα τῆς προθέσεως, Ἐκοά. 39. 36. Τ]ναιο ἵν 
πἩ οἱαογαέο ἀοκοτίρείου οἱ νο (αῦ]ο {π Ατὶκι, Ερ. 64904. ἍἊ 

4 6 παρὰ φύσι. Το ριὐ]οκέίου οἳ Εἰνοῖς ααστοᾶ Ίνουκα ἵπ 
9 Ακείρα Ίααρναρν παν ουαίσεγ ἐν ἐν πανκ νι ο 
{εν 9ος Ὀε]ουν 154 ᾱ. 

ἆ ϱ προσηγάγοµεν ὑπὲρ σοῦ θυσίας. θα νο οκ ἱδον ακιώ 
απά {ος Εεπί]ος 9ος Βομάτετ, |. ο. Ὠϊν. 1. Υοἱ. 1. Ρ. 199, απᾶ Ἠ9 
τοίογοηος {ο ἔ]νο ῥεοβεηέ 9π96 Ρ. 494 “ Α]ε]νουρ]ν Ελής ΜίοΥ ππαΥ Ὀείοπᾳ 
(ο Ένα γοκῖπι οἱ εἶνο Ἱερεπάατγ, αἱ ἴξ πιαΥ ο τερατάσᾶ α- Γα]ν- 
{ω11γ τοβοσεῖηᾳ εἶνο ρτασ{]ου οἳ Εἶνο πο. ΟΕ, 4 λασο, Η1. 4, ν. τό. 

8δ4 ο 8 ἵνα πάλι ἀποκατασταθῶσι, Όοπρατο Ένα τοφπονε οἳ 
Ύαρλτον (ο βοἱσσιοα, 445 ἆ 4 ἵνα ἀποκατασταβῶσιν ᾱἳν τήν ανν ἂν 

ἂν ἀπὸ τῆς χρείας γενύμενοι. 
Ὁ / Καθὼς δ' ἀνεγνώσθη. Ἐπκουίας Ῥακθος [τοπα Ασὶος, Ερ. {6 

ἑο 11ο. καθώς 860118 Ίστο {ο Ἰπάϊοπίο εππα, Ἱναξ Εις Ἰ α νετ 
ππυκυα] 90ο, Ἰη Λος νΗ, 1], Όνο οπἵγ αρρατεπὲ Ἰπείαπου ἵη 
νο Νευν Τοκίαπισπέ, ἐἶνο Ἠουίκοτα ΓΙΡΙΜΙΥ εἰναηροά εολοπ ἰπέο αν: 
οἩ 3 λίπος, {. 41 καθὼς δὲ ἀνηλώθη τὰ τῆς θυσίας, Οτίπαι ποπιατ]ον 
ναί, “Τ]νο ο οἵ καθώς ἵπ ρίαου οἳ ἴἶνο (επιροτα] ὡς ἵ9 Ίντο απ [ές 
ἀοοίάσᾶ, Ὅναξ «αρροτ{οά ἸεἸνοτίο Ὦ} πο οἵνοτ ραλκαρο.’ Το ποτά 
Πἰρο]{ 19 ἱγπορα]ατ!γ οοπιροαπάθᾶ, απά, Ονουμ]ν οοπππος ἴπ οἱ υλ1σαὶ 

παπά Ἰαίο Οτοοῖς, ἵς πο {οαπᾶ ἵπ οἰαφείσαὶ απ ]νοτς, ΟΕ, Ἰουσοῖς, 
ΡΛΥΥΛ. 416: Ἠπθνοτίοτὰ, Λειο Ρλγπ. 4951 448 ἆ 4, ποῖα, | 

τεύχη. “Ὑοϊσπιοα, αν ἵπ ποωτάτενχο. ἍΒΥΠΙΙΑΕΊΙς πφου 

τεῦχος 45 εᾳπ{ γα]επί {0 κεφαλές τη Ῥε. αχχίκ. (Χ|.) 8 απᾶ Ίνα. η. τ. 
Ὁ 8 διασκενή. Αβνοηπευν, 1. Ί5 (11ο Β) τοῦτο δὲ τὸ δρᾶμα δια- 

σκενή ἐστι τοῦ προκειµένον. 
ϱ 1 µεταφέρωντι. Τὴή8 ρατί οἳ Εἶνο παττανο ἀῑπετα εἰταπᾳεϊγ 

ἔτοτα Ἰοφορίνας (κ. 3. 11), ν]νο πντίέθε: “ΤΊνΕΥ οοπιπκπάσὰ Ὠνας 
1{ αἳγ οπς ανν απγμίηα επρεγήπους πάσα {ο Όνο Ίανν, ος αἲγ- 
Οἡπρ οπιε12ὰ, Ίνα αἰνοα]ά οχαπηίπο Οι αραίπ απάἁ πια]κο 1 οἶσας 
υαπά οοττεσ 
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ο. Τ]να Ἱποτο οοστοσέ {οσπι ἵ9 ἀέναα. Ἐκ, [ον 118 

Ἡ τῶν ἱστορικῶν. φως ῤμρος.. 

ο ἃ ᾗ Θακύμπου. 89ο Ποίο 0η 4629. 
Ὁ.. ᾱ 6 τῶν προηρµηνευµένων. Οἵ. 151 ὃν, 41ο ἆ, 66η 4. 

ο ᾱ 8 κατὰ δὲ τὴν (ἄνεσω). Το πιοδἰσαὶ ἔεσα {ος εἶνο ααέσπποπέ 
5 (ονος ος οἴλνος ἀἰκοβοο. Τ]ο Μ88. οἵ Εἰκουίως Ἠαγο αἴτησων, 

πλεον ἵς «υροτήπους γεν ἐξιλάσκεσθαι ἵπ (νο πιά ἁ]ς νοίσε, 1ο 

ἐξιλασάμενος 305 4 ὅ- 
-ᾱ ϱ σηµανθέντο. Ἰ Ίανο αἀορίεὰ Οία {τοπ Ατίκίδας, Ἰπδίονά 

οἵ µαθύντος Εἶνο ννοτὰ κο, ἵπ Επαφουίας, νν]οῖν 9 αλνοννπ {ο ὃς 

 86δα 1 καρὰ Θωδέκον. ἈΒροακίηα οἱ (Ἴνοιο κἰοτίος οἱ Τ]ου- 
Ῥοπερας απά Τ]νουδεσίος, Υαἰεκεηκετ (Πίαίν. ἄε Αγίκοὑμίο, ἵν) 84γ9 

Ενα, Ονουρῖν (ο ας νου 8οσπι {ο ὃδ α ζονις αὈευτά Γαἱφε]νουᾶα, γε 
Έναν Ρρεεναρς αρρεατοά ρτουαὈίο {ο Εἶνο ΟἸτίφίίαα Ἐκι]νετο νε]νο 

Ὁ. περεπίοά νο. Όπ Τουβρείος 966 466 ἆᾱ. 
τα { ἀπεγλανκώθη. ὮΤ]ο ἴοπδο 860Πι {ο πα] α΄ καάάεῃ 
αΕῑκεὶς οἵ Ὀπάποκα, φαει 4 οσα {π νε]ναί ἵν οπ]]οά ΄Ηρ]πίης- 
Εἰκασσια. Το Οτοοίς παιο “Οἱωπσσπια ἵ ἀετίνοά {τοπ (νο 
εἰτοππικέαπου Ε)ναξ (ἶνο οσγαία πο Ίεης αδδπιος ο Ὀλαἱαὴι ος ϱτοθη ἰδ]ι 

1. τς μκδρίνεφτνλη Ίο): 
ο ΕΕ που (αοσεί ζαυσίοῖίς οἱ ἀοοιίς ἀοἱ(φ 

αἲ ο Οἱασαπικπαι οὗ οσυ]ος οὐ ἡείεπια», επππφυς ἱία 
ος ακείσπνις υέ φποά ν]άσεέ που νἰἀεσίε (Υ1ρετ.) 

: Οἵ. Αεἰιίος. Ώε Θενον. Απήαί. ν. 48 “Οἱαπσσπια ἴ9 ταἰ]νετ α Κἰπά 
ο οἵ ἄτγησκα ἵπ Όνο ογσς, απ Εἰνατοίοτο ο0ο ΓΑ Ίποτο {ΓοηυοΠΕ)Υ ἵπ οἱά 

προσκινήσα. Οἵ. ΡΗ]ο, ΓΗ. λίο, Η. } “Ἡ Αγ οἳς ποπ 
ο. ία Ἱαπρυσρος, παπο]γ νο Οµα]άκίο ανά 

νο ἐγαπεἱαίσα, (νο αάἀπιίτο απ τονέτοΏου (προσκυνοῦσιν) Έἶναπι 

ο β. 9 



9ὅδδα ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ .ΟΒΡΕΙ, 

ος ο ου 
ἵπ Ονοῖς Ἱαυβυαρο.) 

Ὁ ] Ὑποθετικῶν. Τ]ο ννοτῖς, ἔτοπι πε λήο]ν Ελ οχέτασε ἵν ἔαοα, 
{ ΠΠ ΚΠΟΝΩ, οχουρί {τοι Ἐπκουίως, Ἠνια]ά (Πέ, Πεαεῖ, ν. 119, 
Εαρ. Ττε.) ΙΔοπέίβος {ὲ γν]έν ἐἶνο που] Περὶ Ἰουδαίων (Ενκ. Η. Ε. 
Η,. 18. 6), ναό ἐής 2ο συ ἰο ἵν ον Ὑσὴν μι Ἡ 
ααοίοὰ Ὀείονι 1Ίφα 1. 

Υίραι, {οἰ]οποά Ώγ Ἐπαὶά, φαρροοος εἶνο {ἰέίο Πγροϊλοίοα ἐο 
πποαῦ Οοπ)εσίνγεε, Ὀπί Βεγπαγα, εκανε Αὐλαπάίωπφεν, Ἱ. 
463 Π., ἴνονι ναί Ενα ἆσοι πο οοττοκροπά {ο νο ποποταὶ 
εἰναγασίετ οἵ νο Ῥάβκαμες οποίο, απά Ῥτουος Ὠναί νο σας 
πποαπίης ἵν διρφεκίοπε, Ἠαιπεὶγ αἱ {ο πποταὶ οοπάσσ, Τα 
κοσταίος, Ἀίοοίεε, 4 "Οετίαῖπ οἳ νο Ροεία οἳ {οσπιος που Ίνανο 
ος. νελπά ἔλνοπι δυῤθεκίοπε (ὑποθήκας) Ίονν 9ο ουμίὲ {ο 1.’ 
ΡΙή]ο οἱ 1μαείκκα, ΟἸοεχο)ς {χ]οπά απιά ἐσασ]νογ ἵπ ῬΗήἱοκορίιγ, ἵπ 
οοπιρασίηᾳ ἔἶνο πποτα]ἰδέ {ο α ρ]γεἰείαν, αγ: “ο ππυκὲ Ὀτίος 
ἑπ νο Ηψροίλείίο ἀίκουωγκε, Ὁγ Ἱπθαπις οἳ πνλλοῖν ΕἴνΑΥ νε] Ίνανο ἵπ 
υτίοί (ἶνο κωρμεκίίοης (ὑποθήκας) {ος κα{οίγ απά οοττοσίποας πι (νο 
Ἡρο οἵ οτετγ πα) (Βίοῦασις, Εα. Π. 38). Ίδια α 4 “ΑΔί Όο 
νερίωπίως οί 9 Βαφφεκίίοπς (Ὑποθηκῶν) Ὠειπουτίέας αροαῖω Ένας,” 
Βοίου 9 καἰά Ὁγ Ὠΐομεπον Ἰαοτεῖυς (1. 4) ο Ίνανο ντου εἷς ἑαυτὸν 
ἐποθήκας. ΟΙ, Βε]ῆτος, Ἱ.ς. Ρ. 356. 
ϐ] ἆ το κέρκωπα λόγων. Αονολήησς (41. 34) πλου κέρκωφ 8 
α ἵετπι οἵ τερτοβε αραϊηκέ Ὠοπιοκέβοπος, ἱπερὶγίης ναξ νο να 
α ϱαῦέ]ο απά ἔπεκελετοις Παίίετετ: ὅ τι μὲν οὖν ἦν ποθ ὁ κέρκωφ 
ἡ τὸ καλούµενον παιπάληµα ... οὐκ ᾖδευ πρότερον. “1 πενεας παν 
Ἰνείογο νε ]ναξ πι νο ννοτ]ά νο Όστουρς ννας.’ 

ΕΙ ατε]ι, λίου,. 6ο Ο, πιακος Ας αγ {ο Αἰεχαπάστ, πο κά 

Είτεν ρτεκίέ Ίαγρεκα {ο βοππο Ὀα[ουμ, “1 οοπίσκς Ἰ ννας αππογοά 
απά ἱπάίμυσπέ αἱ εοείοᾳ Ίνουν αἲ] γοι φοπς οἱ 7ου αἰί]κο απο ρ]οσκοί 
νι ]ν Πα έετετς απᾶ Ὀυβοσης: {ος 8ο Ἠετον]ος ννας ἀο]ρ]νοα νεῖεῖι 
οεγαίπ Όστουρες, απά Ἠΐουγκας γην Βεπί Βου νο αππυκίηα 
βίοςΥ ἵπ ο. Ο. λίθ]]ετ, ία, απά Απί. οἱ (λα Πογίο Καοι, χι, το. 

Καλῆς µότοι γοητεία. Τί ρεη/εῖνο ἀεποίος απ εκεἰαπαίίσα, 
εχρτοκείπᾳ αἀπαίγαίίοη οτ οἴ]νοτ οπιοξίοη, α5 {η Χθπορλιοι, Ογγορ. 

Η. 3. 3 τῆς τύχης, τὸ ἐμὲ νῦν κληθέντα δεῦρο τυχάν,. Τὴοοστίέας, 

αν. Τ6 χρηστῶ κ’ οἰκτίρμονως ἀνδρός. 
866 4 1 παραποµπῃ. Ο. Ώεπιοκ]ι. 449.16; Ἱααχ. {6 τὴν παρα- 

πομπὴν τοῦ σίτον, τε[εττῖηᾳ {ο Εἶνο ΟΠΟΥ οἵ Εἶνο οοτη-κμἱρς. 
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. ΡΟΟΚ ΥΤΗ. ΟἨΛΡΑ, 5-Ί  8δἹα 

.Ἁἀ. Ῥε -Ρ]αΐο, Α σέοελκα, ΤΙ Ὦ τὰς ὁσίους ἁγι- 
ίας κἀκεῖσε συντελοῖσι. 

ἡ Ἰ εἰνομίας καὶ εὐπειθείας. ΟΕ. Ατκίοξ. Ρο. ἵν. Β. 6 «Εὐνομία 
κά θοπα]σί ἵπ ρουὰ Ἱορίκϊαείου γνλ]νουέ οὐοάίοπος. Ἰ]νοτείοτο 

1, ο εὐνομία πικέ Όο καρροφοά {ο οοπαἰκέ ἵπ οὐνοάίσπου {ο (ἶνα 
ἰαλα]νοᾶ, απᾶ αποῖνες {ο (νο τὶρ]ή οσα λα Ἰποπέ οἳ ενα 
Τ} πλεῖν νογ αὐλὰο.’ 

΄ 'ᾱ Ἡ τούτοις προσόµοιον. ἨῬ]ί]ο ἵν Ίντο οοπέταδείηα ἐἶνο αἰτῖσε 
ᾖμνωον αᾶ τον αν Σοχό Ίωνα πὶῶ ὣς είν αἲ 

'ᾱ 4 τιµήσεις καὶ πάλων ὑποτιμήσεις. ΟΚ. Ρας, Αροί. 8ος. 36 Β 
3 τιμᾶται ὃ οἵν µοι ὁ ἀνὴρ θανάτον. Εἶω- ἐγὼ δὲ δὴ τίνος ὑμῖν ἄντιτι- 
-ᾱἩ ΄οµαι; πιο], 1103. 15 ἐν τῇ τιμήσει βονλομένων τῶν δικαστῶν 

ότου τιµῆσαι αἰτῷ. 
ο δεδος ἴλεως ἡμῖν... τῆς... ἐννοίας. Τὴο βοπἱεέτο ἰο (ο ὓο 
πο ἁμννοοὰ ος οσικο)! 'ὓο ποῦ ΑΠΡΣΥ πΊεὴ α0 Ῥουμιοο ο{.. .’ 

θεα νο ρεπ]είνο απά αοσικα{ἶνο γη πρός ἵν νοτγ εἰεατ]γ 
9 νους εἰπακος. 

: ἐπιφημίσαντα. ΟΙ όφ α 4, ποίς, 

-.--- «ἀνίησιν εοφπέας, απκαί ργαουρκκἰκκοί εἰ μὴ 
-. διόν γε ἐπιφημίζα αὐτοῖς) (Ἠοἱαίε]νε). ΟΙ. Ταν. 1. 4 “απ οδετίης 
ο (Κον) (ο νο Τά.” ΟΙ. Μας νῖ, ατ, 12. 
ο 0 5 ΕΙ δὲ λόγῳ µόνον. “Ἡξ γγδα πο ΠδΟΘΝΚΑΥΥ {ο ο (νο αχ ρτοεα 
ποτᾶς οἵ νοπίηᾳ. Χο οπ]γ εἶνο ποτά "Κοεῖαν,” φίθεν {ο ρα, 

ο να αγ αἰπι]ας αχρτοκείοα πουλά αῇ]ου; (ἶνο ππεπέίου οἱ αηγ- 
ο Επ Ἰαίά προῦ νο αἶέας (Ενουρῖν πο οἵ νο αἰίας ἠἰκοίη, κει δα 
ο νο ποσᾶ ος ἴἶνο Άτα, που] οοπκἑπέο α τον.’ Εδοτεοίπι, σεως (λε 
λίαν, η. 1. 

Ὅ 8  τῶν Θεῶν. “Θα κ τοῦ θεοῦ Ἀαπα 4Ἡογεύπα Ἠήο Ῥτο- 
(ππογωπα ἄδογαπα ποπ κο" (Υ Ιμο). Νο εἴναπρο ἵν αἀπι κκ {υ]ο : 

ο Εωκουίως (οἱ]οννα (νο Βορί. Ἐπκος, κκ, 48 θιοὺς οὗ 
ο σα Ῥμίο, Γή. Λίο Η. 16! ορ. Α. 1. ἴν. Β. το; Οωπίνα 
ο αρίον. Β. 43 καὶ περί γε τοῦ μήτε Χλενάζων μήτε βλασφημεῖν τοὺς 

| .6ι 

η... υπ μετ πα 
ἵ «Ὁἳσ ο μπω ον κ - ς 
πο ο ο 



3660 ΤΗΣ ΥΚΕΡΑΜΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄ08ΡΕΙ, ο 

νομιζομένους θεοὺς παρ' ἑτέροι ἄντικρνς ἡμῖν ὁ νομοθέτης ἀπείρημεν, 
αὐτῆς ἕνεκα προσηγορίας τοῦ θεοῦ. Ἰπ Ἐκοῦ. κχήῖ. 38 νο ϱοῦν’ 
(Α. Υ.) 1 οἰναηροά Ίπίο “0οά ’ τα Ἡ. Υ. | 

6 4 ἔκλυσις. ὁἔξ α τοῦ πο τοφασάδά ας ταοὰ ος Ἡπόακ ο 

πετο Ἰηπάο {ο ορεπ α ἆοος {ος περεπίππος, Αἰκοϊαίοπα τοι 
α τον πρ]νε ο οὑέαἰποά Ἰνοίοτο α “"καρο,” ος ἵπ Ἠῖς αὔνοπου Ἱνοίοτο 
Όπου Ίαγτοσα ᾿ (Εάοτε]νοίτα, ἐυλά, Π, 1ο). 0 Ηκαίαρι Ένα, ο, 
εσας.” 

ἆ 2 νόμοι. Το τεκάἵηα νοµέίµοις ἵν αρρατοπΙγ αἃ οἵτος 
οοσακἰοποά Ὦγ νοµέµων Ἰππποδ]α{οὶγ ρτουσδίηαρ: α ἀἰφίποίίουα 
εγἰἀεπ)γ ἄτανγη Ἰνείν/θεν νοµέμων απιᾶ (νο επιρ]ιαξίο τοῖς νόµοις 
αὐτοῖς. 

ἅ τις παθεῖν ἐχθαίρει. ΟΕ. Του ἵν. 15 ὃ μισεῖς μηδοὶ ποιήσῃς, 
Ἱπ λα. ντ]. 13 απᾶ Ίωακο νἱ. 31 Εἶνο ποραΜἶνε ρτεσσρέ ἵν ουπνοποά 

ἑπίο νο ρορίνο απιᾶ κίτοηρετ. Ο{. Κους, φγαρλα, 96, 135, 1111 
ο, Ταγ]ος, Βαγίπφε οἱ (λε «ειοίε Εαίλεγε, 3], ποῖο; Ἰκουταίος, 
Λίοροί. 39 Ὁ "Α πάσχοντες ὑφ᾽ ἑτέρων ὀργίζεσθε, ταῦτα τοῖς ἄλλοις 
μὴ ποιεῖτε, φποῖοᾶ Ὁγ ἴννοι, Γον, Επιρ. Ἡν. ποῖο 96, αν ουψακείηᾳ 
499 γεατ» Ὀείοτο (νε ραυ]ἱοσέίοη οἵ νο Οσαερο]. 

4 4 ἃ μὴ κατέθηκεν. Ὠίϊομ. Ἱ,. Ἱ. 5] οποία 5 α Ίων οἳ 
Βοΐου ἅ μὴ ἔθου μὴ ἀνέλη εἴ δὲ µή, θάνατος ἡ ζημία. Ρας, Γεοφ. 
τη. 84 Ἐ ἑπόμενος τῷ νόµῳ τῷ μὴ κωεῖν ὅτι μὴ κατέθετο. αἰ. οι} 
οἶδαμῇ ἀγεννοῦς ἀνδρὸς νουθέτηµα, ὃς εἶπεν, ἃ μὴ κατέθου μὴ ἀνέλῃ. 
ΟΕ. Ίων. νἰ. 4, 4: Ὀευί. κκ. 4; ᾖοεερ]. ο. Αρίον. Π. αΊ. πας 
τη Ίωακε χἰκ. 11 αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας ἱππρ]ΐες πιοξ πιετοῖ} αἰεῖοί οκασίου 
οἱ α τἰρ]νε (Ἀ{ογετ), Ὀαέ α ἀἰκ]νοποςί οχἰοτίίου. 

ἆ / θημῶνο. Ἠοπι. 04. ν. 168 

ὡς δ' ἄνεμος ζαὴς ἠίων θημῶνα τωάξῃ 
καρφαλέων. 

ἆ 6 μὴ πυρός Οἵ. Αὔἲνον, τί. 138 Ε 
ἀγνοεῖς ἐν ταῖς ἀραῖς 

ὅ τι ἔστυν, εἵ τις μὴ φράσεί ὀρθῶς ὁδόν, 

ἡ πῖρ ἐναύσει, ἡ διαφθείρα) ὕδωρ, 
μὴ νάµατα. ὀπποι. Δαῑ,. χἶν. 101 

"Νου πποπκίτατο τῖαν οπὅσπι Ππἰαϊ βαστα οοἱεπεῖ, 

Οωαθκίέατα κά {οπίσπι φοἱος ἀθάποστο νογρος.) 

ἆ 6 πτωχοῖς Του ἓν. Ἰ, τν ου Όνου ρἶνοκί αἶπια Ἰσί πο 

Εήπο εγε ὃς οηνίους,,. . πας ἶ α ϱοοὰ μἶδ ἵπ νο αἰρ]έ οἳ νο 
λος Ημ] ΟΕ, 46] ᾱ, π]νοτο (]νο 41ης ταῖθς ατο τορεαίοᾶ, 
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προσεπιβάλλαν. Ἠοτ, (αγ. 1, 48 
ΣΑΕ ἔα, Ὠδυία, Ύλρπο Ὦς ρατος πηκ]σηις ΑΤΕΠΛΘ 
ο Οκαί ας οἱ οαρ{ἳ ἱπ]γατηκίο 
Ῥατλου]απι ἆατο.) 

ὕθαι μὴ θήκας. .. κων. ΟΙ. Ὀχ, Α. Νειῦαυος, Τεπιαπίία 
α Ναλαίαεαν Γπκογέρέίοπα (Βιαάία Εἰνίίοα, ἵ. 13) "Ἠο γκο 

αλα] {]ατο Ελίς πιοπατηοπέ (2) πια ἴἶνο ϱοάς οἱ Τεπια οκ τραίο 
ο λήπα, απ ήν «οσᾶ, απιά Ἰΐφ παπι Γτοπι ἐἶνο φαγ{αου οἱ Τοπια.) 

το 8 1 ἁτοκίοις, 8ο. φαρμάκοις. 
τι ὁ ζνγὸν ἅδικον. Οἵ, Ῥτου. χὶ. αν αγί. 11. 

8 Ἰ ἀπόρρητα. Ῥτου. χὶ. 11. 
1 ποῖ δή. "Ἠον οµπ ορ {µπους Ππιρτοσβίίοης οί (ἶν 
Ἠωκγαία ἵο ουπυρατεά γε]εῖ νο ἆονεϊκ ρτεοορί»ῇ’ (επι, ΑΙ, 

ο. Αίγονε, Η. ϱο3 "Τογ ἔἶνοι γε] πο εφεαρο {ο Βισγρίαν ἵπιρτοςα- 
Ὁ. εἶσα, νε]νο τοοοπισωσιά οὔ]νετα {ο 4ο Ἠ]ναί ἐἰνογ ἰκἰπ]ς {9 ποῖ εχρεά{επέ 

ΕὈνοικοίνος, 'Λέοπε οί Εἶνο {ομένα]ς οἱ Ώοπασίος, 1ὲ ἵ αποετίαἶπ 
πες, α- ποπαῖνοτ οἵ (ἶνο {απαῖ]γ οἵ νο Βασγμος, Ὑν]νοθο {ουπάος 

.ὲ γοίοά Εἶνο είοοτ {ο νο ρ]ουρ], αφοὰ ο ῥτοποποῦ α θογίοφ 
οἳ κοἴειπα ἱπερτουκίίους αραἰηοί οοτίαίη Κἰπάφ οἱ οὔεποςς ᾿ (Βεγραγς, 

ο Οκαπνεῖίε Αὐλαπά!. 71). νεο Ππιρτουκίίουφ Ἴετο ἀῑποοίοά 
εαροείαἲγ αραἰπεὲ ἔἶνοαο ν]νο ἵπ ἀδί]γ Η{ο τοζακοὰ {ο εἶατο νναίος, 

Άτα, ος {ο ροῖπέ οαὲ Ενα τοπά {ο Όνοθο γιο Ἰοοί νετ γναΥ 
᾽αγο 1. 488). “Βωαχγρος: α Ίνετο οἱ Αῑΐοα, Ἠε]νο Βγνέ γοκοά 
ο ο ορίου’ (Πωφγελιν). ΟΕ, Αεἰκίο, Αῑλεν. ερ. ΕΥ. 
8"... νο Ερίιοπίίς (ἱρηίθεκέις) αμί Ῥοψίοα Βυχγμου 

ο Ρμμφπφννμ η. «Το ΑΕἰνοπίαης οὕκογνο ἔἶντου 
ο ακασοῦ ρἱουρλήπα», εἶνο Ατηί αἲ Βείτου, 85 α Πηοιπογίαὶ οἵ (νο πωοθέ 

ο απεῖοσί οἵ αἲἲ ΕΠ ηρε, α κοοσπὰ αἲ Εἰατία, ο ελίγὰ εἶσφο απά σος νο 
ο Λετοροϊία, νεηεῖν Ἰακί ἵ οκοὰ Βωκγρίωπι  (Ῥ]αέατοὶν, Ργαεοερία 
ο Οία. 43. τη Α). Ἠωαγαίωπι ἵνα οἳ Εν Ὑγοωέ αἰάο οἵ (νο 
Ἱ Δαυροίο Ία (ὰ ιβίοα οελοά Ώοαι 0 πἰρταίοςγ Ῥοκοφίανο 
ο εΡοἰκκρίοωα ’ ος “Ῥοϊαγρίουπι., ΟΚ, Ῥτοί]ος, Θγ, ΑίγΙΛ. 1ο6; Το, 

ο, Επι Αεἰκορίι, 4ο. 849. 
Ὁ ᾗ νεοττιὰν κατοικίδιων, Ώου, ακΗ. 6 'Ἠ α Εάν ποκέ εἴναπου 

{ο ἵνα Ἱαίοτο νου {9 Ένα γΑΥ 9 ΑΗΥ που ος ος νο ᾳτουπᾶ, νι 
γουηᾳ οπος ος οµµς, απά νο ἆατα είπα προῦ νο γουπᾳ, ος προα 
Όνομα». ἶνου αἰναἰὲ πο ἔαλκο νο ἆαπι νε εν νο γουηᾳ.) 

ϱ 5 ἑξωλείω, ἠἸνοιομ], ὄ41. 1 διομεῖται κατ’ ἐξωλείας αὐτοῦ 
καὶ τοῦ γένονε καὶ τῆς οἰκίας, 

Ἡ 
ἁ . Ἓ 

.--. 

φή Ἱ 



9004 Ἅτῃῆς ΡΠΕΡΑΠΑΤΙΟΧ ΤΟΠ ΤΗΝ Όσοι, ἍἊ 

4 4 ἔργου, ἵω (νο βοπκο οἱ «Ἰαδνους, «ου, ου ανν 

ἀἰδιου]εγ οί ειτίο]γ οὐκογνίηα ἴἶνο Βαν, 8ο Ἰο]οην όσα 7, 

ἔργον ἵπ ρίπος οί σπονδάσµατος. ΟΙ, 6ανον, Δαῑ. χὶν. τοῦ 
ἑΒδερίίπια 4ππεφυο {ας Ἰηκ 

Ίππανα οἱ ρατίοπα γ]έπο που αθἰᾳίε αι.” 
860 α 2 προσεπιφηµίσαι. ο τομ αφ 

Ρεορίε εαἰᾶ, ΑΠΛΕΛ, απᾶ ργαίκεᾶ (λε Ιογᾶ, 
ϱ 4 ἐξηγώται Ἀνψεία, Γπέγος. {ο Ο. Τ. ἐν Οπεεξ, ο9 «Αὲ Αων- 

απάτία νο Ἠεῦτενν Ίσβδοῦ να» ρἰαά]γ εχο]αηροά {ος α Ίσακοῦ τοπά 
{τοτα Οπου ἐταπαἰαίίοη, απά νο νοκ οἵ νο πίστρτοίος να 
ἨΗπιεσὰ {ο οχεμεκί. Νοε: “Βαέ ἐξηγάται ἵψ απιυίρυους ας, 
Εάοτε]νοῖπα, «εχως (λε Ἀίεκείαλ, . 444. 

Ὁ 1 θεσµῳδούφ. ΟΕ, ΡΗ]ο 1. όρο τν θιομμθμώνν 
µνήµην ἀκούωσιν. Τὴο ἔετπα θεσμός αἱ αρρ]ἱοᾶ {ο οτασα]αχ αΏανοτα 
{ οοπποσεοᾷ γε] Δημήτηρ Θεσμοφόρος, νο Ῥτοκίὰοά ονατ Ενα 
οταεῖο αἱ Ώε]ρή Ἰνείοτο Αροϊϊο, 

Ὦ 6 τοὺς νόμους. ὀπτεπα], ἵπ Ἠΐς Ὀάες αἰαε]ς προη νο ζουν, 
βαι. πὶν. ο6 Π. Όνεατο ννέποκα ο Ενεῖτ οπτο(α] οὐκετνα ον οἳ Ονεῖς 
ΟΝΕ Ἰγν: 

«Ἠοπιαηας απίεπη κοἡ η οοπίσπηποτο Ἱομος 

Πυάαίσατι οὐ κουπί οἳ αοτναπί οἳ ππσαυπὲ ἵπα, 

Τγα διά Ατοβπο φποάσυππφαο γοἱατηίηο Ἀίοκος,) 

ϱ 3 νέωτα. Οἵ. Ῥή]απου, ΕΥ. αρ. Βίου. Εἰογί, Γνῆ, 8 
ἀεὶ γεωργὺς εἷς νέωτα πλούσιος, 

1.6. “19 αναγ» ροΐηᾳ {ο ὃς τίο πεχέγοαγ,. ος. Ῥ]α. Δίον. χοθς Ὦ 
καὶ τοῦ φωτὺς τὺ μὲν πέρυσι τὸ δὲ εἰς νέωτα. 
961 Ὁ ϱ Περὶ... Αρχαιότητος Τ]νο {1 Ηο οἵ Ες ποτ] ἵ9 

Περὶ ̓ Αρχαιότητος Ἰουδαίων κατὰ ̓ Απίωνος, Οοποεγπίπᾳ (λε ΑπΦΜΙΝ 
οί (λε «ει, αφαἰπα Αρίον, Όπε µ ἵν ακυα]]γ αποοᾶ ας Οσπίνα 
ΑΡίοπεπε, ο ἀἰφε η ρα ἱαὶι ἠὲ τοπ νε ῥτεσέετ νεοτῖς, «εισαι Απζιώμιες 

(Ἰουδαϊκὴ ᾿Αρχαιολογία). 
8] ἆ : (οτω... ἂν ἐπίοιτι. Τηἱ9 ν]νοῖο εἴπικο ἴ οπρᾶ ἵπ 
Ῥήπάστν ἠοφερ]νας, απά {9 πο αἲ αἲὶ ὨδοβκαςΥ {ο Ένα βοΏφο, 

ἆ 4 ταῖς ὀλέγων δυναστείας, Ατϊκίοςα, Ροή, ἵν. 6. τ "Αποζηις 
Κἰπά οἵ οἱπατεῖιγ ἵ νεῖνοη νο βοἩ ἵ9 απ οὰ ἵπ νο ρίαου οἵ ήν 
{αἱνες,. .. απᾶ Τε ἵ πο (νο Ἰ9νν ναί ταῖσα, ἵνα νο ππαρἰκίσαίος, 

. Απά αἩ οἱἱρατε]ιγ οἵ Ον] Ἰάπᾶ 19 οα]]οά α ἀγπακίγ.) 
υν βιασάµενος τὸν λόγον. Ἐν κίοα, νν]νοφο ἐγαπαίαίση, “ γα 
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αὐπεά εεργεκείον͵) 1 Ἰναγο αἀορίος, ἐτθαίς (ία 45 4η αροϊοςγ [ος 
3 Ἰασεῖν απά ππρτορος οχρτοκείοη {η τείοτοπου {ο ο. Τὲ ταέλος 
΄ πα {ο ὃο 4η οχουκο {ος οοἰπίης 4 πουν ποτά, θεοκρατία, ἑλνουρ]ν 

πας Ἰνατά]ν πεεδεὰ {ος {οονίης 9ο ποοᾶ πιοδεῖα α» 

απ ἀρεστοκρατία. 
9δ8α Ι Αλλ) αὐτόν. Ἰπ ζοφερ]ας Ἀίονο Ἰηποτίς ἕνα αἴοτ ἀλλ, 

Ἰμλεῖν παργουος Ἰνουλν ἐ)νο βεΏκο απά {οστη οἱ ἐὴνο οἱ αφ. 
ῦ.Ῥ 3 φιλόσοφοι Το ορἰπίοπε οἵ Ῥ]δέο απιά οἴ]νατ θτοο]ς Ρ]ή]ο- 

"κορίνεπε οἩ (ἶνο Ὠαέυτο οί 0ο {οτι νο κα υ]εοί οἱ Βοοκ ΧΙ. 
ος Ὁ ς δόξαις κατειληµµένα. Το πιραπίηᾳ, ργεουσιρίεά ΟΥ ργεάἰοεά, 

ο Ἡς πποτο ΓΙ εκρτοκθεὰ ἵπ Ζοκορλαφ Ὦγ προκατειληµµένα. (ϱΟἵ. 
Αθνελία, Ών Ραὶκ. Ἱεραί. Ἡ. 114 προκαταλαβόντα τὰ Φιλίππου ὧτα 

-ᾱ 19 κωφήν. Οἵ. κωφοῖς δάκρυσι Ερίην. Θν. 198 (1. απὰ 8ο. 
1.ε). 
3968. 5 τῶν (κοιωνησύντων). ὮΤ]ής τοίετα {ο ἴἶνο τα]ο οἵ ποε 

θαέΐως νι Οεπεί]ος, Μα. ἐκ. τα; θα]. , τα. 
-Ὁ ο ὑποτίμησιν, εἶνο ἔταο τοπ ἶηᾳ Ῥτεφετνος ἵπ Ζοφορ]νως, {ος νε ]η] ον 

ο Θαἱκ[οτὰ Ίοανος ἐπιτίμησιν ἵπ (]νο ἐοχὲ οἱ Εκουέας, ἐνου]ν 1ὲ ἵ9 πο 
ο πΕαἲἳ κακά ῦ]ο (ο 1ο οοπέοχἰ. Ο ὑποτίμησιν, ΝλΙι 19 αἀορίοά 
σος 1ου Ὦγ Ὠϊωδοχ{ απιά Ἠοίπίοίνοη, 966 αὓοτο 157 ἆ. 

6 6 ἔροιτο. Ἐος ἕλοιτο (Ες. οοὐἆ.) Σοφερ]νας Ίναφ ἔροιτο, Ὑνλ  εἷν 

Ὁ. 9840 5 δώμα. Τμο ἑαχί οἱ Εωκοὐίιν Ίς δεόµεναι, Ἠίς]ν 
1ΠΑΥ νο τοπ δετε---- απο ἀοίοσιοὰ Ὦγ (ἶνο {δείς οἱ οχρετίοπος νεο] 
τοφαῖτο ΕΟνεῖν οοττοσίοα. ᾖοφορίνον Ίνα δεόµενα, πλ ϱἶνου (ἶνα 
σετ κηκο. 

4 ο Τοῦτο δ' ἦν. “ᾖομορ]ις Ίνα τούτος ὃ ἦν, Ἠ] ον 8δοπια 
επείας’ (Ὑ1μετ). Εν τούτοις νο πααέ τεπάες ΄Τῆνοκο πποὮ Ίνα αἩ 
Γαχασί οατο,’ ἂς, 

ος 906 Ὁ ν προρρήσες, Ρα Ὀ]έο ποίορε” Οἱ. Ρα. 1199. ἱκ. 8Ί3ΛΑ 

ο προρρήσας μὲν τὰς περὶ (τοῦ) τῶν νοµέμων εἴργεσθαι. 
| Ὁ 5 προαγορεύσες. Ο. Ρα. Πυ]ά. προαγορεύεων δὲ τὸν φόνον τῷ 
ο δράσαντι. Αποριους 146. 24 αἰτιᾶσθαι καὶ προαγορεύεω εἴργεσθαι 

τῶν νοµέµων. 
6 6 Ἡ καλά ὃν οπή ο νε ΒΟ, τοπᾶσς «ναί αὲ Πα 1.’ 

80660 1 φησύ ο ος ἵπ Ὦ αἴομο, Τῖῆετο 6εἵης {ο ἵνα πο εαεῖι 
μἰαίσηνευί {η (ἶνο Ἰας, 
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306 ΤΗΣ ΡΚΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΣΟΝ ΤΗΕ ΟΒΡΕΙ, 

ϱ 8 Τέκνα τρέφειν ἅπαντα. ΌἨ Ίαν εοπουγηἵηᾳ ἱπκποίάς κος 
Ρα. Τλεαεί. 19 Ὦ: Απίκος, Ροή. τΗ, 16, εδ Ἰωοῖ, Πίκο 
ϱ/ Δίοπαὶε, {ἱ. αἱ Βοϊκείος, ἵνα Βεέφίον γοπιαίκε, Π, 181. 
4 ϱ καθερὸν εἶναι τότε προσήκα, ΜΗΝ Μής ρανομαὶ οωμµίσιοίίοι 

οἵ προσήκει ούπρατε Λεφο]. αφαπι. 1ο]ο 

θιὼν καλεῖ 
οὐδὲν προσήκοντ᾽ ἐν γύοις παραστατεῖν. 

Οἱ, Βετη]ιατάγ, Ον. 8ΥπΗ. «ό]. 
4 6 ομὲέ ἀλλ πάω πο. 

α Ρατί οἱ Όνο πιαπ)ς ου] {ο ὃν ἑταπκ{οττοῦ {ο Ώνο νε]ία, 
9867 ο 8 ἐνταφίων. Ἰηπ Βορὴ. Εί. 316 

ἐντάφια χεροῖν 

νο ἕεγπι 9 Ἠπιέοὰ {ο εαοἳι οπετίηρ» ας οοσ]ά ὃς εαττ]οὰ ἵποπο 

Ῥεγκον)ς Ἰναπάς; Όπέ ἐντάφια ἵ αἱκο υφοᾷ ἵη νο πάς βοπο οἳ 
(αποταὶ οφεφυίος,) εφ αἱ να]οηέ {ο τὰ περὶ τὴν κηδείαν απ να. 

Ὁ 6 Γονέων τιμήν. Ἐκοά, κχ!. 1ῇ, 1]. 
6 1 τοῦ πρεσβντέρον. Ο{, Ίων, αἰκ. 13. 
ο 4 Δικάζων. ΟΙ. Εκοᾶ,. κκ. 8. 

6 Ἰ τύκον. Οἵ. Εκος, κκ. ας, 
ἆ το ὁδοὺς φράζεν. Ο. ζανεπ. Δαί. χὶν. 193, θνοιοὰ 468 ἆ ὅ. 

ἄταφον. ΟΙ. 468 ἆ 8. 
866 ϱ 2 πυρπολεν. ΟΕ, Αεϊκορι. Λαῦ, α49Ἰ 

οἶμοι, τίς ἡμῶν πυρπολεῖ τὴν οἰκίαν ; 
Ὁ 3 νεοττοῖς. Οἵ, 159 Ὁ; Ώου, κκ!!. 6. 
Ὁ Ἰ ἄνεν προφάσεως, 'εἶίτα οµήποπΙ οκουκαξίοποπη  (Υ1ρου). 

{9 ἀἰβιου]έ {ο απάσγκίαπά Ίνονν Εἶνο ἑοχέ οἵ ζοπορίνας οσο {ο ἴνς 
οοτταρίοά Ἱπίο οὐκ ἄνεν προφάσεως ἵπ νο 85, οἳ Εακουΐαας, | 

ἆ 3 κοτίνον στέφανος. Τὴ9 νἱείοτς πω νο Οἰγπαρίο ϱαπησα ἵνοτο 
ετοννηθᾶ νε εν α- ντο] οἱ γιά οἰῖνο (κοτίνουὶ, ἵπ Εἶνο Ἰαημαίκα 

απά Χεππεαη ϱΑΠΕΡ γεν ΡαΓΕΙΕΥ (σελύνου), ἵπ Όνο Ῥγίήαα πι 
Ιαατεὶ (δάφνης). 

ἆ 3 ἀνακήρυέι Ο. Απζορὴ. ΡΙω. 685 
ἀνεκήρνττον τῶν ἀσκητῶν φοὺν νωῶντας ονοφανώφαν 

ἆ 6 κἂν .. . (ἀποθανοῦσιν). Τ]ο Ίωχε ας ὔσαρίων Ῥων ἀκαῖν 
νορα αλλανοᾶ Ας Όλο πο Ία 10 λίο Δνιδωδν 

4 8 ἐκ περιτροπῆς. Ὠήσηγα, Ηα]. ν. 4 «ἴπ ἔαση ’ οἱ νο Οοπευ]ν 

τεοετίηα Ὁγ ἕως νο αχες απ νο {παοςς, σεν 
266 



- ΡΟΟΚ ΥΠΙ. ΟΠΑΡΕ, 8, 9 Άσδος 

9 ο 8 κεκαλλιγραφηµένους. Ῥίομ. Ἱ.. τν, 18 τὰς κεκαλλι- 
λέέας. ι 

ο 8Ο ο 8 Πτολεμαίων. Ἐϊοακας γνας ἐἶνο Ἡ ἱᾳ]ν Ῥεϊοσὲ ἵπ ἐἶνο τείραι 
ο οἳ Ῥιοίσπιν ΡΗνδε]ρίνας, Ἡ. ο, 280-241, δπά Ασἰκέουαΐυς Δοασίε]νοά 

απ Όνο πείρα οἳ Ῥιοἱσπαγ Ῥλήοπιείος, Β.ο. 181-146. Ὑαἰεκευπες 
Ὁ. Ὀνεποίοτο τἱρ]ηῖν Ῥτείετς νο τοπάἶηα Ἠτολεμαίων ἴο Πτολεμαίου 

ο (εοὰ Ἡ). Ο οσο. ΑΙ. Αίγονι, ἰ, Φ1ο; Ὑπλο, Παν. ἆᾳ Αγίκίοῦ. 

ος παπά 413 ἆ }, 449 ἆ 2. 
ος Ὁ 4 πρεσβείας. ἸἈοπά]απά βαρᾳοκίς πρέσβεσω, σέ νη]νουέ ΔΗΥ 
ο φαρροτέ τοπι 155. 
Ότο ἕνεκα πηηδὲ ἑλοτοίοτο Όο ]οἱποά νν]έἩ πρεσβείας, Ν]ν]οἳν οἱ]νογνν]οο 

ο Ίνα πο οοπκίτησίος, Απά Εἶνο ἐταπδ]αέίου ενου]ά Ίναγο ταν Εἶναφ: 
ο Το νουο νε]νο Ἰναά οοπιο {ο Ἠΐτα 9 ΑΠ ΕΠΙ ΑΔΑΥ Γτοπα νο Κἷπα Ἰνθ 
ο κοίοῖνευ οαξ (ἶνο ποεί]νοἆ οἱ νο ἐγαπα]α{ίομ οἵ (ἶνο Ηεῦτευν Βοείρέυτεν 

- Ἱπίο νο Ογοεῖς ἔοηρυς, απά Ίνα πωλάς ἵπ Ἰή9 ἀἰδοσυσεο ἐἶνο αχρίανα- 
το σα οἳ Εἶνο αἰ]οροτίοαὶ 8επ κο {η Εἶνο καετοῦ Ίαν» τη Ενα Γοἱ]ουείηρ Γοσπι.) 

αἁ μά οἱ Το ζοονίπᾳ εἰαίοπιοπί ἵ9 ἔακον {τοπ Ῥ8.-Ασὶ, Ερίεί. 

-. ο. νοµίζαν γὰρ τοῖς πολλοῖς. “νομίζω Βε]μαλάΐέ, τοσίο υὲ νἱά.” 
ομά]α νά). τοὺς πολλούς (Υ1μετ). Νο εἴναηρο 9 ἨδοθεδαΓΥ, 859 
Ῥν «Απίκος 8619 {ο 496 νοµίζαν ἵπ Απ Ἰπγαπαίίνο 8οΏφο, “{ο 

ο ο οωκέοπιασγ, ος “ο ο Ελουρ]. Οἵ 17ο Ἐμοὶ μὲν οὖν καλῶς 
ο ὀνόμιζε περὶ ἑκάστων ἀπολελογῆσθαι, νεο ἐνόμιζε 8θοπι9 {ο Ὁς 
οφ αἱ να]επέ {ο ἐδόκε. 14 τὸ γὰρ ζῆν διὰ τῆς τροφῆς σννεστάναι 
νοµίζα. Τὴς Ώκαρο, κο {ας ας Τ Κπους, ἵν Ροευ]ίας {ο Ῥν, -Αεΐσίομς, 

Ο. 474 ο Ἰ νομίζει, 'κοἱοε.’ 
6 ὔ καταβολῆς, ΠέογαΙ]γ Γουπάκ]ομ,) απά Ίνοτο “οεἰρίη αἱ ετοβίίοῦ.) 

Οαρατο νο Ν. Έ. Ρ]γακο καταβολὴ κόσμον, παπά Ῥοἱγὺ. κῑ, 6, 4 
ὁκ καταβολής νανπηγεῖν σκάφη. 

4 1 κάλω (πάνν) δεισιδαιµόνως, ' Ατίκίθας ἔαπι ποκηυκοτίρένς 
Ύπαα εχεσκας πάνν ἑππέντα [ποτέ Πίος πάλιν εἰ δεισιδαιµόνως, 

ο ποσά Ἱπουπαπα Ώου αμάἰ οκρὶοί ᾿ (ματ), ΤἼοτο αρΡεασε (ο ἴνο πο 
ὰ Ἱαουηα ᾿ ἴπ Όνο Μ98., ἵναί οϱἳγ ἴω νο ος. Το Ἰαείοκα λί58. 
ἁ οἱ Ῥε.-Αζζομς, Α απά ϱ, Ἰναγο κάνν, Βελπαλάὲ {ος πάλιν εαρφοκίς 
-. παντάπασι, Απά Ἐοπό]απά γενν παντελῶς. 
-Ἡ ἆ 6 διαστροφάφ. Ῥοἰγυ, Η. ε. 8 τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον τοῦ δήµον 

ος διαστροφῆν. 
6] 



3704 ΤΠΕ ΡΗΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ ἄΟ08ΡΕΙ, 

4 8 Διαστειλάμενος. Τῖνε κεπίσπου Ὀνορίηηίπα νε τν Ες ραοἳρ]ο 
ἵα ἠπεετταρίοὰ Ὁγ α Ἰουμ Ρατεη(]νοείς, Προῦκέδαξε . .. γύεσθαι, απᾶ 
ἴακεν πρ αραία Ὁγ απονοτ ραγηοιρία] οἴπακο, Ταῦτ' οὖν ἐξεργα- 

ζόμωνος. 
871 α 1 προδήλους ἴ αρρατεπ]γ οοτταρΕ, τὰς βλάβας Ὀνοῖπα Ἰο 

πι νουξ ϱογεγηπηθηΕ, 5 αἱκο ἵπ Βοϊηπία() οοπ]εσίατο προδηλώσας 
πάορίοά Ὦγ Ὑεπά]απά, Α πποτο ρτοῦαδίο εππεπάκίίοι πνοπ]ά ἵνα 

Αλλος | 

ἐπιπομπάς, “τα αέίοῦς,) α- νγοτᾶ πε]λοὶι Τ {αἱ1 {ο Απᾶ εἴκον]νατο 
ἵπ Ολ]ς βεηλο. 

6 ϱ ἨΠοιησάμενος οἶν. Τ]νο κοπίσπου ἴς Πποτταρίοὰ Ὦγ α Ίσπα 
Ρατεηνεείς, ᾽Αγάλματα γὰρ . . . Τελεντήσασι, απᾶ τοπυπαοᾶ ὮΥ 

Ὦ 6 παρὰ πόδας. Ῥ]α. Τλδαεί. 114 Ο περὶ τῶν παρὰ πύδας καὶ τῶν 
ἐν ὀφθαλμοῖς, 

6 Ἰ πολυµάταιος, απ ππυκαα] οοππρουπᾶ, 

ᾱ 4 ἀπέρασω. Ῥ]α. Ογα. 41] Α τῆς ἀπερείσεως τῆς γλώττης 
δύναμιν. Ῥ]α. λίογ. 1139 Ὦ οὐδέν ἐστιν ὑπόλειμμα σώματος τοῖς 

δυνάµενον (γε αο)). 
973 ο ϱ ἁγνείαις. Τὴς ’ ρυσίγ᾿ εκρτεκκοὰ ἴπ ἁγνός απᾶ ἀγνεία 

οοπαἰαεά ολ εβγ {π αἰέίπεπου {τοσα ωρες τορατὰοὰ αν. ἵπρατο, 

Ο, Ῥ]αατοῖι, 1 οολδεπᾶα ἵπα, 464 Ἑ ἀφροδισίων ἀγνεῦσαι καὶ 
οἶνον; ϱ ἁγνεύοντα καὶ λόγων πονηρῶν καὶ πράξεων ἀτύπων. Ῥ]α, 

1ερη. 169 Ο φόνου δὲ ἁγνόν. 
Ὁ 6 τὺν καταπεπτωκύτα λόγον. ΟΕ, Ῥ]α, ῬΡλαεᾶ,. 88 Ὦ νῦν εἲν 

ἀπιστίαν καταπέπτωκεν (ὁ λόγος). 
Ὁ { μνῶν. Το 88, Ύαςγ Ὀδένθει μνιῶν, “Πίος, απᾶ μνῶν 

ἐπω]ος”: Ἰαὲ ἐν οοπηεχίο γε γαλῆ ἵ9 ἵπ Ίαγους οἱ νο Ἰπέίας : 
ε{. Ταν. κἰ. 29 ἡ γαλῆ καὶ ὁ μῦς, παπά 374 ἆ 1 γαλῆς καὶ μνῶν, 

ο ὅ ἀτταγαί. Οἵ. Ἰουθες, Γληγπ. Εα. τΑ] ᾿Ατταγήν' καὶ τοῦτο 

ΕυΏνεγίοτὰ, Άειο ΡΛΥΥΝ.᾽Αλλᾶς ἴ9 πο α τοαὶ ρατα]]οὶ ας Πέ ρεπ]ήνο 
ἵ ἀλλάντος. Ἡ νιας Ἰπεεπάσὰ Ὦγ Ῥ]γγπίοῖνας αἰππρ]γ {ο Πακίταία 

νο αοσεπέαμ ου νεο] ἴπ ἀτταγᾶς ἴν Ῥοσυ]ίαχ, Ἱπ νο Ῥτενεπέ 
Ῥαβκαρε νο Μ88. γατγ Ὀοΐνιθοι ἀτταγοί απᾶ ἀττακοί. Τ]ετο 8 
α ἀἰαςυφείοη οἵ (νο {οττη απᾶ αοοοπέ οἱ εἶνο γνογὰ η Αθἲνον. κ. 181, 
απά α {ω]ἱ ἀερετίρίου οἳ (νο τα, νεο ἴ9 καἷά {ο ο τα νο 
Ὀΐρρετ Όλη α ρατίτίάμο, εἰτιρεά αἲὶ οτοτ νο πες, απᾶ οἵ νο 
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οοἵους οἱ οἶαγ, Όυξ ταῖ]ος τοάος, οοστοαροπά(πᾳ Ῥοχ]αρο {ο {ο 
αέαρεν Ἰοπίσοας” οί Ἡος. Εροά. Ἡ. 64. Ἶπ Τον. χὶ. 44 τὸν ἀττά- 
Ὁ- ην ἵὰ τουδετοὰ ' (νο ὑα]ά Ἰοευνέ’ (Α. Υ. απά Ε. Υ.). 
ο 8Ίδοι ταούσας. ϱΟἵ. Ἰον. χΙ. 5. 
ον Μέγα ϱ Των. κἰ. 4 τὺν κάµηλον, ὅτι ἀνάγει 

Μηρυκισμὸν τοῦτο ὁπλὴν δὲ οὗ διχηλεῖ, ἀκάθαρτον τοῦτο ὑμῖν. Ατκίος, 
ο µία, Απιαί. Π. 7. 8. Για. Οἴεονν. ΧΧΧ. πλῆθος αἵματος ἀνήγαγε. 
- ο ἐπίθεσα. ΟΙ, Ροἱγὺ. ἵν. 44. 9 καλὸν δεῖγμα τῆς ἑαυτοῦ 

Ὁ. προαιρέσεως τοῖς συµµάχοις ἐκτιθέμενος. 

ο 59 Ἰ νοµίζα, “οἱ. (Ο. 31ο ο 2, ποῖα, 
ος ἅ ιτ Ἠνείᾳ. Α ουπ{αφοᾷ τειαἰπίκοεπου οἱ ὨΏουέ. η, 18 απά {ου 
πο ΙΕ, 4, αρρίιοὰ Ίντο (ο νο γοπάετίαϊ οοπκεἰέαίου οἵ πλαν 
ο οάγ. 
ι 874 α 1 τῶν περιβολαίων, “νο οονετίηᾳα, ος «ρασπιοπίς”: Ενα 
 ποτὰ 6ος {ο ὃς αφος Ίνετο ἵπ αἰ]ακίοι ἔο Χαπι. Χν. 348 απά Ώευε, 

Ἄ -----ι φιλο προν 
Ὁ. ὦν ἕως Ῥκίαν [εν  ὢ γεβέωτο “Ίο πιαΥ ἐταπε]αίο 

Ῥοσάετε οΓ ους βαστηθα(ς”” {ο φυρρεσί Ολί (7. Β. Μ.). 8ου Ηαδίίηρ», 
--. Ετίηρε».” 

Ἄ ᾿παράσημον, Ἠετα]!γ, “ᾱ- εἰάθ-πιατ]ς,) ος ́ πιατρίπαὶ ποῖς,᾽ Ίνεπου 

ο τα α πποτο ϱεπετα] 8οπ.6 “ᾱ εἱρη,) ος ’ ογπιυο].’ 
5 [καὶ ἐπὶ τῶν πύλεων καὶ οἰκήσεων διὰ τὺ σκεπάζεσθαι.] Τ]νονο 

πποτᾶα ατο ποξ {ουπά {η ἐἶνο Ἰοξίοτ οἵ Αείσίοαα, Όπέ ατο αἩ ἱπέοτροία- 
ο ση ἵπ Όνο Μ88, οἱ Εικουΐας, 

ας ἐπὶ τῶν πνλῶν. ΟΙ, Ώουε,. υἱ. Φ καὶ γράψετε αὐτὰ ἐπὶ τὰς 
ο Φλὼν τῶν οἰκιῶν ἡμῶν καὶ τῶν πυλῶν ὑμῶν, ' υὺΐ πόλεων π]]α πιοπι/ο” 

(Υ1ρευ), 
5 6 ἐπὶ τῶν χερῶν, Ὀειε, νἱ. 8 καὶ ἀφάψεις αὐτὰ εἷς σημεῖον ἐπὶ 

ος τῆς χειρός σον. 
ο 8 κοιταζοµένους, Όειε, νἰ, Ἰ. 

Γ Ὁ 6 δαλήφα. Οἵ, ερ: ἆ Ἰ. 

ν 6 τὴν ὑπόληψιν ἑαυτῶν. Τα Ῥ]α. Ώε/. 413 Α ἐπιστήμη Ἰὰ ἀοβποὰ 
.0 ὑπόληψις φνχᾷε ἁμετάστωτοι ὑπὸ λόγον. 

Ὁ ϕ τῆς λογίας, “αφροείώα . .. ἀπολογίας οοπίος, Οοἶνα (ο. 116 
Ἡ ὁ Ἐμοὶ μὲν οὖν καλῶς ὀνύμιζε πῳφὶ ἑκάστων ἀπολολογθσθαι)’ Ψγομά- 
Ἰαρά. Ι νὰ ουπ/οεατοᾷ ἀναλογίας, απά ἐταπο]αίοά ποοοτάπᾳὶγ; 
Όνο Ἰαείω ρἶνου “ταίο Οοἶνα”ν οοπ]οεέατο ἀπολογίας 9 ροναρα, 
01 ος, 

4 » δυηγόρενται, ἵπ Ηάι, η, 38 {ος καὶ δὴ ἀγορεύαν, Βεϊννεείᾳ- 
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98744 ΤΠΕ ΡΠΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ ἄ0β8ΡΕΙ, 

Ἠδακος απὰ Οαἱκίοτά, νε] εν ους. Ῥασία, Ὦ, τενᾶ διαγορεύεων, “ο αροκ]ς 
ουξ ρ]αίπ)γ νε ]ναὲ Ίνα νναπίσά,” ΟΥ, 1 Εκάτη ν. 49 τοῖς... . δεηγορεν- 
µένοις, "εκ ργονκ]Υ οοπηπηκπάο ᾿ Β.Υ.; Όαα, (1 ΧΧ.), 8υς, τς, 

4 ς ἐπιβάλληται, {ος πο] Ὑ1ρετ νοα]ὰ κα εαίαο 
ἐνι]αίκοσνοτ Ε]νογ θε νοπηφο]νος {ο ἆπππαρο,) βοοπις {ο νο κο η 
νο βαπηο ΑΠ πο 88 νο Γπίταπα[ενο τὸ ἐπιβάλλον, 

ἆ Ἰ συλλαμβάνει, Ατϊκο]ο πιπος πο α]ωκίοι {ο νο νυῖρας 
οττος αὐοιέ οοποερίίοῦ Ετουρ]ι ἶνο θαγς, Όαέ τη Εἶνο ἐποκίφο ν 
Οεπεγα(ίοπε Απηιαϊίωσε, 1. 6. 6, εκρ]αίης Εἶνο οεἰμίη οἳ ἐἶνο οσοι 
εστος αν Γοἱ]ονις: “Τῆνο νγοακοὶ Ίναα ακέ (νο πιο Κῑπαὰ οἳ ποπαν πα 
αἲἱ οἴἶνες αμαάταρούς: απά ἵπ πα να ἵ9 (νο επ τγο {ο ρα 
{τοια ἴξ Ἱπίο Όνο πιουν Ἐαί Ὁδοπυφο (νο πθαδοὶ, Ἰἶκο νο οῖνος 

εἰογεῃ-{οοίοᾶ απἰπια]ς (σχιζόποδα), οἵ νε] οῖν νο αἰνα]] αροα]ς Ίνετο- 
απος, Ὀτίηρς {οτί οκἰτοπιο]γ απια]] γουπᾳ, απά οὔεα οαστῖος Ένοπα 
{τοπα Ῥίπου {ο Ῥίασο ἵπ Ίνα ππουί]ι, αἶνο Ίνπρ ᾳἴνεν τἶοο {ο Οία 
ορίπίου.) 

4 ϱ Ὅσα γὰρ δι ἀκοῆς λαβόντες. “Ἔλαβον ορίπος φοτίνοτο ἀοϊνα(ε’ 
(ει). 

σωµατοποιήσαντε. ΟΙ. Ῥοἱγὺυ, Εν. Πία, 68 ὡσανὰ καὶ τὸ 

αὐτόματον καὶ τύχη τις ἐσωματοποίει τὰς τοῦ Σκιπίωνος πράξει. Βαἱά κα 
ἴπ Ἐσωματοποίει. 

ἆ το ἐνεκύλισαν, ΟΕ. Ῥ]οτους, Ολέγον. Εν. Ἰ (Μεἰπε]κε) πολλοῦς 

97δ 4 1 ὁ βασιλεὺς ὑμῶν. Ῥιοεπιγ Ῥ]η]αδε]ρίνας, 
ο 5 Ἐγὼ δὲ εἶπα, Ίο απο τοππὰσᾶ Ίνοτο Εναί νο Ῥάμκαρο 

Ρτεγ{ουκ]γ αποϊοά ἴν ρατί οἳ α εαρροφοά ουπτογεβίου ενοσα 
Ἐἰενκατ απά Ατίκίσας, ΟΙ. 11ο 6 1 τῶν ὑποδεχθέντων πρὺς τὰ δύ 

ἡμῶν ἐπιζητηθέντα. 
8 4 Ὁ δέ απ καὶ λέγω ατο Ἰνουλι οπα εερᾶ ἴπ ἶνα ἐαχί οἵ Επουίας, 

Ῥαξ τοκοτοᾶ Ὁγ Οαἱκ[οτά {γοπι Αχίκίοας, 

ἐπαγρύπνησις, 3 τατο ποτά: Ἱαπα]. ή. ΡΨΝ. 14 ὀπαγρουνέα, 
νε μυώθς Ας μα μμ ο 

Ἠεπά]απά {π ρ]αου οἵ νο εν]άσπί οοτταρ{ίοῦ θυμωδῶς. 
Ὁ 7 ἑνόμιεζε Οἵ, 31ο ο 4, ποίο, «Ἠο ἑαίος ὀνόμιζε (ως ἐδόκαι, 8 

α ἵνα πεηο]ν Τ Ίνανο πόνος γοῖ Κποννη ’ (Υ1ρετ). 
ϱ 4 σινιστορῶσι. Ο. Μεπαπᾶ, ΕΥ. Γπαγί. 86 

ὁ συνιστορῶν αὐτῷ τι, κἂν ᾗ θρασύτατος, 

ἡ σύνεσις αὐτὸν δειλότατον εἶναι ποιεῖ, 

ἆ 6 ἡ δευτέρα τῶν Μακκαβαίων. Τις 688 οἵ νο Ἰνουῖς 9 Ετος 
17ο 



ἆ Ἰ ἐν ἀρχῇ τῆς βίβλον. "ΤΛε ἔιου Ἰείίεγε, νε]ηοῖι 4το πουν ρἰασε 
ἴοτο Ες Ἰνοοῖς, ία πιά ἵπ πο οοπποκίοη νε εν ἔε, ΤΊΦΥ ατο Ἰείέοτα 

Ὁ ο Όνο Ῥαἱομεἰηίαα ἐο εἶνο Ἐργρείαα Ζουνα, ἵπ γελοἷν ἐἶνο Ἰδέέος ατα 
ποσά {ο νο {αρ οἳ νο Ὠοδίσπείον.” Βε]νίτες, ἡυίά. Τς 6 ἵπ 

Ίνα ποοοπά Ἰοίίος ναί Ατνοῦαλας {9 αἀάτοκκοά αν ́ Κίπρ Ριοἱοηγ” 
"ἑαφεῖνας, νε]νο ἵν αἶκο οἵ Εἶνο φἑοε]ς οἱ ἐἶνο αποϊπίοά ρείθκί». Ο/, 

ο 414 4 6, ποῖο. 
10] 576 Ὁ 1 ἐκδοχάς, “πετρεοίαέίους, ΟΕ. Ῥοἱγὴ, 11. 39. 4 
. Καθάπερ ἐποιοῦντο τὴν ἐκδοχὴν οἱ Καρχηδόνιοι: αχΕῖ, Ἰ ἐξ ὧν ἦν 
 λαμβάναν ἐκδοχήν, ὅτι κ.τ.λ. Αποζις Ἰηφβίαπου οἳ νο {απο λα ςἴεγ 
ο Επκουίως νε ζει νο Ἱππρααρο οἳ Ῥοϊγυίας, ο Ἱντίίος 8ατο {ο ο 
ο ΜΕπδΙοῦ Ὦγ Εἶνο απέ]νος οἱ ἐ]νο Ολγοπίουν, 
το 9 6 ἀφορμάς, ρα υ]οςίς γνλο] ρἶνο οοςαδίοΏ {ος ἨΝτΙίηᾳ, ος βρεα]κ- 
ψ ο, Εωίρ. ΒαοςΔ, 266 

Ἡ ὅταν λάβῃ τις τῶν λόγων ἀνὴρ σοφὸς 
καλὰς ἀφορμάς, οὗ µέγ᾽ ἔργον εὖ λέγειν. 

. 3ΤΊ ο 4 κατάβασι. Ἐχοι. αἰκ. 18, 2ο. ΟΠ Εἶο {ο]οψνίας 

ὉῬακκαρο οἱ Αχἰνοῦν] ης 906 ΟἸοπιοπέ οἱ Αἰοχαπάτία, Βίγοπε. νΙ. 56. 
απά Ὑπϊεκεπαος, Ώε Αγίκοῦ. κχ[τ, 
.ᾱ : ἀφηλίκων, Ρτοροϊγ αρριίοά {ο Εἶνδ αρεᾶ, Ὀπὲέ αἱκο δες 
Ῥτοραε]γ ἰο γουιᾳ οὐή]άτου, Ἰαυοοῖς, Ῥληγν. 84: Ἠνοτίοά, 

ος 4 8 (οὐκ ἂν) ἔδαξε. Ο. Υαϊεκα. Γε Αγίκοῦ. ακλῖ, ητ “ἔδαξε 
ο (ομεπάσπι ατυέτος οὐκ ἂν ἔδειξε, φποὰ Ἐτ. Ὑάρογυς ἶαπ πιοπ(ἑ).) 

ο 918 ο Ἰ ἐκφαντιῶς Ο, Ῥία, λίο. του Ὦ ὁ δὲ Πώδαρος ἐν 

τί δέ τις; τί δ' οὗ τις; σκιᾶς ὄναρ, 
ἄνθρωπος, 

ἐκφαντικῶς σφόδρα καὶ φιλοτέχνως ὑπερβολῇ χρησάµενος. 
6 5 ὑτῆγε, “ππδαπέ {ο Ἰειά οα. (σα, ΑΙ. Δίον, η, 8349 

ὁ ἑκὼν ταῖς ἐντολαῖς ὑπαγόμενος (7. Β, Μ.). 896 αἶκο Οἶσπι, ΑΙ. 696, 

-Ἡ 533. 
ε.α τῶν ἐν ἕξα, “Όνουα πο νά αοφαἰτοά ἐἶνο Λαδί οἱ ντο ’ 
α ο. Β. Μ.]. 

6 4 ἑπαναβεβηκνίᾳ. Οἵ, 149 ὃν 4 τὸ ἐπαναβεθηκὸς τοὺς μύθους. 
6 ᾗ κατὰ διάνοιαν͵ {.ο. ποροτάἶπᾳ {ο νο ἆθορος Ενουβ]έ ας ουη- 

ἐγακέος νε εν ἶνο Ἠξογα] εηκο, κατὰ τὴν ῥητὴν διάνοιαν. 
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3ἴδε ΤΗΕ ΡΗΕΡΑΗΑΤΙΟΝ ΕΟΝ ΤΗΕ ὤοβρει, 

6 6 βίον ἄσκησιν. Τ]νο Ὀοδ]γ ακοσεἰοίαα οἳ ο Βνοοαον {ον ον 
Δἰκεἰηραἱκ]νοὰ {γοπὰ {]ιο ἄσκησις οἱ ἐἶνο μεταρουίας, ΡΜ]. Ώε Μα 
Οοπέεπερί. 415. 35 ἄσκησις ἐντυγχάνοντες γὰρ τοῖς ἱεροῖς γράµµασι 
Φφιλοσοφοῖσι τὴν πάτριον νοµοθεσίαν ἀλληγοροῖντες. Οἵ, Ε, 0, 0ο0Υ- 
νσαπε, Ελήΐο αὗομέ {λε Οοπιεπρίαέοε Π{ε, ν. 

ἆ 1 αὐτὸ µόνον, “οπὶγ Τα, "πιοτοὶγ. γιάο Ὑαἱεκοα. αά Ἐτ, 
Οµπα, ρ. 28, εἰ Ἠακί. ερ. οτε. ρ. 115 ο, 14ρ.. Αὐτὸ µόνον βουκόλος, 
ο] ηἰκί Ὀα υαίσας Ἡεγπιαπη, Αάποι. 135 ἐν Εφ. Όα Ιάΐοι. ὤν. 

ἆ ϱ τῆς ὑπὲρ Ἰουδαίων ᾽Απολογίας. Τ]ο ἐτοκίίφο {τοπ νηλ]οῖι να 
{οἱἱοψίπς εχέτασί ἵν άκου ἵ9 Ίου: Τε 9 καρροφοᾶ {ο ἵνα Εἶνο καππο 
πο 9 ποπ οποᾶ ἵπ Όνο κι ο Ῥμή]ο)ς ποτ Ὦγ Επκουίας, 
Η. Ε. Π, 18. 6 καὶ µονόβιβλα αὐτοῦ φέρεται, ὡς τὸ Περὶ Ἡρονοίας, 
καὶ ὁ Περὶ Ἰουδαίων αὐτῷ συνταχθεὶς λόγος. Τῆνο ϱοπἴπδησας οἳ ενα 
πνοτ]ς Ίαν Όσον ἀἱκρα(οά Ὁγ Οτδέα απά ἩΠμεπ{ο]ά («Νου οἴππικ] ἀῑο 
Ἐκαδος,) Ζεἰ(κολγίι [άν εοἰκκεπλο. Τλκοίοφίε, Εεὺ. χφοο), πε ὕοςγ 
αὉ]γ ἀε[οπάσαά Ὁγ λίτ. Ἐ. 0, 0οπγΌθατο ἵπ νο γνοεῖ]ς πποποποᾶ 
αὔονο, ἔγοπα νεο 1 Ίνα τοοεῖνεᾶ πε] ερ ἵπ νο [ο σπίαα 
ποῖσρα, 8ου αἶφο Ἠΐφ αγί]οἷο “Έλσπος᾽ {η Ἠποίπρε, Ρίο. Β. 
11] 970 ο τ τῶν γνωρίµων. ΟΜ. ΡΙΗ]ο, 481. {1 οἱ Μωῦσέως γνώριµοι. 

Τῆνο ππεαπίηα “ἀῑκειρίος) ἵά Ὑοτγ «Οπου ἵπ Ῥ]πίατολ: 966 Λίο, 
61 Ε Λακύδης γὰρ ὁ ᾿Αρκεσιλάον γνώριµος, κ.τ.λ. 

ὃ ἡμέτερος νομοθέτης. ὮῬ]ή]ο)ς πννοτᾶς ππυκέ πο ἵνα ρτοκκοᾶ {ο 
ἱπερὶγ ναί Έλθοπος Ἰναά οχἰκεθᾶ {τοι νο εἶππο οἵ Ἀίοιος: ἵνα οπἳγ 
ἸηδαΏς {ο ακετίνο Ενεῖτ οτἰρίη {ο νο Ίπβπεπου οἵ Ἰής Ίνα, Ἠία 
Ἱππβυαρο ρἶτον πο εαρροτί {ο νο απουείηᾳ οχαρρεταίῖον οἵ ῬΙπγ 
(Να. Πίη. ν. 16) ναί “α ρεορίο απποηπς ποια Ένετο Ὕοτο πο 
υἱγίλν οοπΕ πιά {ο οχἰκέ Οντουρ]ι Ὀνουβαπάς οἵ αρος. Το δατ]τοε 
ἀπίο ἀεβηίιε]γ αφοίρηεά {ο νεα 9 αοιέ 1ο 8.ο,, ὮΥ {οφορίναα, 
Απ. Ιμᾶ. κ. 6. 9. ὮἈἨοείάες νο Ῥρτονοπί (γαρπιοπί απᾶά νο 
Ῥαλκαρε πεχέ φποῖοὰ {τοι Ῥ]ή]ο (Θωοά οπυπία γούνα δεν, 5] 8), 
νο οἰίεί απεϊεπέ απλο οοποδγηίηᾳρ Εἶνο Έκκσηος 9 ζοφερίνας, 
Απ. Ἱωά. αν. τ. 6; ΒεΠ. Ιωά, Π. Β. 1-1. ι 

ἦλειψεν, α ππείαρ]νος {τοπα νο μα οἱ οἳἳ τη ἑταϊπίαρ αὐλ]σίου, 
8 2 Ἐσσαῖοι, παρὰ τὴν ὁσιότητα. Τ]νο ἀετίναξίου ἵα ποροκίοᾶ 

πε απ αροἱοβγ ος ἴεν Ιπαοσιταςγ Ὁγ Ῥ]]ο ἵη Ένα ποχκὲ οχίτασε 

481 ο 4, απᾶ 9 αακυπηθὰ αραΐα ἵπ 184 Ὁ 1 Ἔσσαίων ἢἡ Ὁσίων. 
Ὁ 1 τῆς Ἰουδαίας. “Ίο πουν ναί νο Έκκοπος νονο οοπβποᾶ 

ο Βγτία, Ῥαἱοφίίπο, απιᾶ Γαάσοα πο οπ]γ ἔτοπι Ῥ]ή]ο νο οκ ρτο!γ 
βαγ5 2ο, ἶ. 467 απά 641) (Ξ 1194 3, 181 Ὁ 6) Όαξ {τοι Ζοφερίνας 
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το 800 ΥΠ. ΟἨΗΛΡΕ, Το, 11 47990 

α ΡΗπγ ο» πο’ (Ἡ. 0.0). Τε ἀἰκεηραἰαῖνοα Εἴνοια {χοπ Εἶνο 
ου έαο (τῶν θεωρίαν ἀσπασαμένων, Ῥ]ΐ]ο, 41) Ἠν]νο νετο 

| ἡγ ἀλβιωκοὰ ἵα Ώποοος απά Ἑργρὲ (Ρίο, 474). 
-.. Τη Τ,. απιᾶ 8ο. κα. ἴε ἵ9 αἰαίοὰ οστοπφοικὶγ Εναί 

΄ ος Ῥβθωγάννν γώ 
ο. ο ο. ΡΙωε. Δίον. αΙ3Ί Α οἱ ἀκολον- 
μα ο αμάν φρικθκωμάφ λα ωῤνρς 

κ .. ας. Ῥ]]ο, 479. {] ἐπαινέσαντες οὐκ ὀλίγα τὴν 
ου ον Αν σσ». Ποτ. 04. Ἱ. 38. 

το τσάι κώκί Το δια] πιοβηίηᾳ ἵς “ποσά θα] 
απά ὃς, Γεε.). 

ᾱ ο 5 ἀσμενίζοντε. Οἵ. Ρογο, 1. Φ]. 5 ἀσμενίζοντες τῇ τῶν ἐπὶ 

ιο ψηνα ηὶ, 6. 4 ἀσμενίζοντες τῇ παρούσῃ καταστάσει. 
ο Ὁ 6 ἑξωμίδε, ἨΤηΐς ασποπέ ἵνα α Κἱπά οἵ ἑαπίο γοῖν Ἰνιά 
ο οπἵγ οπς αἰσενο (χιτὼν ἑτερομάσχαλος), Απά {σος {98 Πας {ΓΟΠΑ 
ο Ἱοανίης Εἶνο τρ ατα που: ἴέ ουυ]ά αἶνο ἴο υδοὰ αἱ α οἰσα]ς, 
ο Ἀο8 ενα βρατο οἱ ΟἼαχοα ἵα Βποήεν, Πίος. ΕΚ. ανά Ε. ΑΛί. ' Εκοπιίς.) 
ι 6 4 νοσηλεύεται. ΟΕ. Ἰκους. 489 Ὦ ἐνοσήλενον αὐτὸν μετὰ παιδὸς 

. ϱ Ἰ προνοµίας, “ρηίγ]ορο, ο Ὀσέίας τοκδίπᾳ ἔἶνκη προνοίας. ϐὉ. 
ο Ρις, Δίον. 219 Β ἔχει δὲ καὶ νῦν προνοµίαν τινά. 
ο 4 6 παλεῖσαι, “1ο ἀθοογ. ΟΚ. Απκορί, Ασάά, 198» 
- τὰς περιστερώς 6 ὁμοίως Ειλλαβὼν εἷρέας ἔχει 

κἀπαναγκάζει παλεύειν. 
ά 8 ὑπηκόων, εἶνο βοΏδος ας αεγοανία οἵ εἶνο πιἰπά. 
561 ο ὁ περιµάχητο. Ο. 19886 4. 
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6ο Ὁ ἍΏἨΤΗΕ ΡΕΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 408ΡΕΙ, 

14] 9 6 ἡ ἐν Παλαιστώῃ Ἀνρία Ίω 498 Ὁ «βντία’ Ἰωο]οᾶον 
Ακοκ]οῦ οἨ νο βοα-οοσκέ οἱ Ῥα]οπίίπο, Ἠπε εἶνο εκχρτοκείου "Βγτία 
ἵπ Ῥα]ονείπο ” {4 ροσυ ία, παπά ἴἶνο τοπδίηαα νατγ. μοι κορμονία 
ἡ ἐν Σνρίᾳ Παλαιστίνη, “Ῥα]οκίπο να Βγτία. Ἰπ Ἠἰολανν οἀίοι 
οἱ Ῥ]ή]ο νο τοκδίηᾳ ἵν καὶ ἡ Παλαιστίνη καὶ Σνρία, 

ο 2 οὐκ ἀκριθεῖ τύπφ. ἈῬηί]ο Ίνετο ουπ {δαν ναί Όνο παίηο 
Ἔσσαῖοι ἵ4 πο αοοαγα{οῖγ {οσπποά {τοπι νο Οπτοεῖς ὅσιος, ἵνα ἵνα 
ἀοες πο τε]οσί νο ἀθτίγαίίου. Τής πιδαπίης ἰς ουπβγπιοᾶ Ὦγ 
Όνο ποχέ πνοτᾶς. 

ϱ 3 παρώνυµοι ὑσιότητος, «παπιοᾶ (0Υ ᾱ οἱᾳΔέ οἱκπρο) έτσι 
ὁσιότης ΟΙ. Λακλ. Εων. 8 

[Φοίβι] τὸ Φοίβης ὅ ὄνομ' ἔχει παρώνυµον. 
η Ες πο Ῥ]νουῦης να παιηθά {τοι Ῥ]νουῦο Ἠΐς μταπάπιοίνας, 
Ἰνεηος νο τηα]α Ἠατης ἵς παρώνυµον, ος αἰἰρ]η1γ οἸλαπροᾶ {τοι νο 
{οπικ]ε᾿ (Ῥα]εγ). Ατίκος,. (αἱεφ. Ἱ. 6 παρώνυµα δὲ λέγεται ὅσα ἀπό 
τινος διαφέροντα τῇ πτώσει τὴν κατὰ τοὔνομα προσηγορίαν ἔχει, οἷον 
ἀπὸ τῆς γραμματικῆς ὁ γραμματικὸς καὶ ἀπὸ τῆς ἀνδρείας ὁ ἀνδρεῖος 

(1. απά ὃς. Γκα.). Ῥ]ηή]ο γαραο απ Ἰοείαΐπᾳ Ἱππσααρο αἴνου 
ῬτοῦαἡΗγ {ο Ὃνς, πα νατμς ευκρίείου ναί νο Ώατης ΤΙΑΥ νάνο 
νδοῦ “οοἶποά Ὦγ Ῥ]ή]ο απά οπφερίνας {ο καἲέ νο Οτοσὶς ποκάσνα, 
Το νο νεπίγ οοπ]εσέατον επαπιοταοά Ὁγ Εἰπενατς (πία. Ον. 
Βίοφγ.} Εδετεϊνεῖτα («εκ (λε Μεκκίαλ, ἶ. 444) αάάν αποίος: “εν 
νεο (νο ο) τεκὶ κεα, τον οµκίάεγε, απᾶ Ονοῖς ππππο Έεπε 

(Ἔσσηνοί, Ἔσσαῖοι) 8οοπις νο Οτοσὶς οηαἱνα]επί {ος Οµκοπίπι, 
“να ου αἰάετν.” Βου αἶκο Ἱἡμ]ηίουι, Οοἰσκείαμε, ττῃ-Β. 

ἆ 6 ἀχρήματοι (καὶ ἀκτήμονες). Το τεαδῖπᾳ ἀκτήματοι ἵ9 ρτοῦαϐἲγ 
ἆπο {ο νε οἶσφο ουπποχίου γι ἀχρήματοι, ΟΕ. Πσαι, Π, ἐκ. ταύ 

963 α 4 εἰώλισθα. Οἱ Ρἱη, ἀίογ. 878 Ὦ) περιφφῇ καὶ λεῖα καὶ 

ο ωφωκω αὐ]ατίηρ.” τος μις. Τή, (ας. Ἅπον 

ατορι χρώμαν νῷΔά... θαμώνας 
υραγραῦξ Ῥτο γεπι αἰίφιαπι ργουµί απιαπάαγε, γείίοεγε, πεερµεγε.) 

Ὦ 1 παρενηµερήσασα, 'Ἱνανίπα Όδει οχουκανεἰγ Ῥτοδρετους,’ 8ου 

458 Ὁ Ἰ, ποῖα, 

Ὁ 5 λογοθήραις, ΚΠΟΥΓΩ Ίνατο οπ]γ. 
Ὦ 6 µετεωρολέσχαις. Οἵ. Ῥ]α, Περ. 489 Ο ἀχρήστονς λεγομένους 
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3 κατακωχῆς. Το πιοπε ουσγοςξ {οσπα “ οχοερέ ροτ]ναρο ἴπι Ἰαίο 
δεν ̓ Ἡν κατυκωχή, Ἰίκο ἀνοκωχή, συνοκωχή. Ἐν πω ωνο 

965 5 τ΄ ἐπάλληλος, "εἶοφα, “υπἰηοτταρίοά. ΟΕ, 491 ἆ 1ο; 

.Ἡ. 6φ. 9 χρησάµενοι τῷ τῆς ἐπαλλήλον φάλαγγος ἰδιώματι. 
ο ρουυἱατίέγ οἱ Εἶνο Μαοοδοπίαη ρἰνα]κης Ίνας ἐναέ Εἶνο πποα 

ο. ΓΜαπόΐης εἰνου]άσι ἕο «ἰνου]άσι ννετο οπο νε] πᾶ αποϊίῖνος, 

ως Ρο]. κ. 18. 6 τριφαλαγγία ἐκάλληλος. 
Ὁ ἀνώρμοτον. ας Εως. Ηέρρ. ότ: 

δ | ἡ γλῶσσ᾽ ὁμώμοχ' ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος. 
5 ἀφέλεαν. Οἱ Ῥοΐγὸ. νὶ. «8. α καὶ περὶ τὴν δίαιταν ἀφέλεια. 
Ὁ 4 ὁμοζήλων. ΟΕ. ΡΗΐ]ο, {. 146 ᾿Αβραὰμ ... Μωῦσῆν, καὶ εἴτις 

ὁμόζηλος. 
Ὁ Ἰ µήποτε, 'ροΐναρς. ΟΕ. Ατϊφίος, ΕΛ. Νέο, κ. 1. 3 µή ποτε δὲ 
καλῶς τοῦτο λέγεται. Βπίσπαπα, Πλεπιοκλ. Μίά. χο, ΥΠ. 135 

ΤΠ ποπίνας οὔκετνο µήποτε Ίου; φυοὰ ρτορτίο οεὲ πίοστοραίίνωπη, 
Ὅ πως /οπέε, βταπαπιαἰζεἷα μουτρατί οἷπο ομωμὴ Ιποτοξαίἰομία (ομοσο 

Ὁ. Ῥτο Γογίακνε νοὶ οἰδείωγ.’ 
-- Ος. Ῥϊα. Η, ττο ϱ Εὐριπίδης ἐπὶ τῶν τὰς μακρὰς 

ἐπομενύντων. 
ϱ 6 Ὑηροτροφονμένων. Ο. Τεουχ. 3ο6 ἙἘ τοὺς γονέας αὐτῶν ἀναξίως 

τ.9 8 ἀδούλωτος. Ος. Οπκο. 849. Χ. 43 

: 'ἀὑ- -ὔυὔἅ ονσ ο Τΐνας, 

το ἕν αα ἀπίστως ἐπὶ τὸ μνθῶδες ἐκνενικηκότα. Αίλον. 276 Ὦ, φποῖοὰ 

ο 30094 
ο ᾱ 6 ἱερούοντος, 'εκυρ]ηοτίηα Ίο Υἱοξίτην ἵπ καετίβος Ἠοια, 11. 
ο αν. 669 βοῖν ὅ ἱερεύσαντες µέγαν ἄμφεπον. Ο. Π. 6. 
ο ᾱ Ἰ τὸ παρακεκφηµένον καὶ λελνττηκό, Ο. Ῥήίο, «7Τ. 341 
ο ἀσείαα, τε ἑπόθερμον δὲ γύναιον καὶ παρακεκινηµένον, οἷον δὴ τὴν 

ος 9θά α 2 ἆλεκτον. Οἵ. Ροἱγο. καπ. 14. Ε2 ἆλεκτον ἦν τὸ συμβαῖνον, 
.. 4 1 τῶν Εἰκ τὸν Νόμον. Της ΕΕ]ο ἰπεϊυάος αἲἱ Ε]ή]οῦς ἐποαίίκος 

 οἩἳ νο Ὀουῖω οἵ λουος, (οι Όνο Αγά οἵ πε, Ον (λε Ορεαίον 

ο (δε Ἠογίά, ενα [οσον οκίταςί {9 ίακος. 8ου Ῥμ]ο, {. 4, 
λίκηρεγ. 
19] 986 ας σννεκτικώτατα. Οἵ, 417 43, ποῖς, 

ο ὁ ἔγνω δὴ ὅτι ενα ἔτως (οχι οἱ Ῥή]ο, ας ουεταρίοά ἵπ νο 
τα 215 
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Μ85, οἱ Εωρουίως {πίο διότι: δή Ίναρ ές πκια] ανα μι οί 
6οµγεο,” οἱ "Όνεη.” 

5 6 δραστήριον. Ονίαᾳ ἐν ἐνο τοραθια παν 
οἩ6 νε]νο]ο 1ΐπο Ίνν ἴνοοη οπη εδ ἵπ Όνο 88. οἵ Επκουίας, Ἐοιά 
τὸ μὲν εἶναι δραστήριον αἴτιον, τὸ δὲ παθητόν' καὶ ὅτι τὸ μὲν 
δραστήριον κ.τ.λ. 

8 ϱ παθητικόν. ΟΚ. Απίκος, Οαίερ. η. 8 παθητικαὶ ποιότητες. 
Ὦ 4 τῶν εἷς εὐσέβειαν. ἵπ νο ἴεκί οἳ Ῥ]ή]ο ἡκόντων ἵν αὐδεᾶ, 

- ἵπ Ῥοἱγὸ. κ. 16. 9 τὰ πρὺς ἔπαιον ἥκοντα περὶ τὸν ἄνδρα, Ἐν 
Όνο βα1ης 8εΏβ6 9 καβἠοίοπ{]γ Γπάἱσσιοὰ Ὦγ τῶν εἲς εὐσέβααν. 

Ὁ ϱ ᾽Απεριμάχητον, ' πο νοτι βα]ηίης (ος, απδετα μία, Τε 
ἵ Ῥ]ή]ο)ς αχ, απιά οοστεκροπᾶς γεν ἐἶνο πκο ο περιµάχητος ἵπ 
18ι 4 6. ΤΠ νο ρτοβεηίέ ΡββΑᾷΟ περιµάχητον, Ένα τεκάῖπᾳ οἵ Ένα 
Μ55. οἱ Εαφευίας, ννου]ά Ίνανο α ἀῑΠετεπί πποαπίηᾳ "ο νο Τουρ] 
αφαίπε.) 

ο Ἰ γένσιν, Νλε]ν ἵς {ουπᾶ ἵπ Ῥ]ή]ο απά Ἐν, οσᾶ, Ο, οοπρ]σίος 
νο δεηε, 

ἆ ϱ ἐν τῷ Περὶ Προνοίας, Το Πο]ονεῖηᾳ Ἱπροτίαπέ (ταρποπε 
οἵ εἶνο Ἰσδέ ννο]κ Ον Εγουίάενος ἵ9 ρτερεγνοά ἵπ Οτοοῖς Ὦγ Εακουίας 
οπ]γ. ΟΙ. 416 Ὁ, ποῖς. 

14] 986 ο 4 φθορᾶς Ἱπ ο ΐπᾳ νο {γαρποπί Μαπμεγ τονᾶν 
φορᾶς, “εἴναπου,” νι λνουί ααθ]νοσῖεγ. 

Ὁ 1 ἐπικωμάζει τείετη {ο Όνο τἱοξοις επίταπος οἵ α κῶμον. ϐ, 
οαμμα, Ερ. η! 

Εἴ μὲν ἑκών, ᾿Αρχῖν, ἐπεκώμασα, µνυρία µέμφον, 
Ὁ 6 εὐμοιρίαν. ΟΙ. Ἰπείκη, ΕπμεΝ. 166 σχῆμα καὶ σώματος εὔμοι- 

ρίαν προσεῖναι φιλοσόφῳ δν. 
«Ὦ 8 ἀνασκενήν. Οἱ θωπε. Π. αΝατταβοπίνυς που ἱπαλίέας 

ευ ναηρίευτ ορυς ἀοθίγισπά{ οοπβτιπαπάἶφ πο οας, ᾳποὰ ἀνασκενή οἳ 
κατασκενή γουβέατ.’ 

ἆ 3 τημελοῖσι. ΟΓ. Εαχ, 1ρΛ. ἐν Αμ. Ί11 

χώρει πρὸς "Άργος παρθένους τε τηµέλει, 
ἀσπόνδων. ΟΕ. Ὠοπιοκίὴ. 414. 16 ἦν γὰρ ἄσπονδος καὶ ἀκήρνκτου 

ὑμῖν πρὸς τοὺς θεατὰς πόλεμοι. 
887 4 ϱ ὀξνωπέστερο, Οἵ. Αροϊϊοα. 1, το, 4. 4 Λυγκεὺς δὲ 

ὀξυδερκίᾳ διήνεγκεν, ὡς καὶ τὰ ὑπὺ γῆς θεωρᾶῖν. 

Ὁ 3 δαίµονα. Τ]οτε 9 α ΡίαΥ οἩ νο νοτᾶς δαίµων απιᾶ εὐδαίμων, 
νέο 1 ἵ9 ἀἰβηοα]ὲ {ο ρτονεσνο ἵπ ἐγαπε]αίου. 

Ὁ 7 δεκασθέντε. Δεκασμός ΥΥΑ5 1]νο Ώατης {ος Ὀσίοςγ, απ νεείηᾳ 
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..ι Δον νεο Ριαλοά ὃν διοιὰ. 
. 14 μαρτυρεῖν τὺν μὲν ὡς ἐδέκαζε, τὸν δὲ ὡς ἐδεκάζετο, 

ο. Ῥα]ογ ἀοοα, οοποςέίηρ ε νε εωγα, ες ἵν Ὀείίος {ο τουοφηίκε 
Ὁοενο ἀῑφείποι ἀογίναέίους, {τοι κήρ, ἀοοπα, “ ἀοθίὴ, απιὰ κῆρ (κέαρ), 
ο νο Ἰομγί, ΟΙ, Τ.. απά 8ο, {εα. 

ο 8 6 δευτερείοις ἄθλων. ΟΙ. Ρἰα. ΡΜ. 44 Ὦ τῶν μὲν οὖν νικητη- 
Ὁ. ρίων πρὸς τὸν κοωὸν βίον οὐκ ἀμφισβητῶ πω ὑτὲρ νοῦ, τῶν δὲ δὴ 
Ὁ-. Δεντερείων ὁρᾶν καὶ σκοτεῖν χρὴ πέρι τί δράσομεν. 
ο ᾱ { ὅμοιον τροφῆς. Τ]ο ϱβεπίείνο οππποί ἀερεπά οἩ ὅμοιον {ος 
ο νο καρροιοά ἱποίππους ρἶνοι ἵπ Ἰ, απά δο, Γεε. οὐ. Ἰ αἀταῖε 
ο οί οχρἰαυκίου. "Ὑοὶἱ κοτ. τροφῇ υοὶ Ἰιοχ εὐπορία καί 
ο Εἴκας). . Ὑΐρας, Ώο Ιάΐοι. ΟΥ. 114 "Οὐχ ὅμοιν ἐν µέσῃ τῇ 

ο ζάλη ὑπὸ τῷ ταχίφ. Αποιά, ΟΥ. ργο θκα(κογοίγία ρ. 115’ (Η.). 
πο αφ φορᾶς. Ίπ Μαημεγ ΡλΙ]ο φθορᾶς ἵς αη ον ἱά6ηί οοστυρί]οῦ. 

ι Φορᾶς ΠΙΑΥ πνοαω οἶέλνος 4’ ετορ᾿ (πλήθει φορᾶς) ος, πιοτθ ΡτοῦαὈἱγ, 

ο ὅσα νο αάάείου οἵ ἀκατασχέτφ απά ἀναχέηται, “ᾱ είτοκα ος 

το  βουά.) 
ος 8868 2 ἑπαποδύντες, (Ο, 419 ἆ 3. 
8. 3 κιόµεθα. Ο, Ατκορί, Εοοίκε ΤΑ] εἶτα κόνισαι λαβὼν 
ο λέκιδον. Ῥίω, Μον. δε Α κονίεται δὲ καὶ φνχρολοντά: φ66 6 

ο µένων, Ἰωπείκη, Απασλαν. 3Ι χρισάµενοι τφ ἑλαίῳ καὶ κονισάµενοι 

: α ὅ ἁλιάστανο, Ο, Ἱ]] ᾱ 11 ἀδιάστατο . . . τῶν ἄστρων 

στρατόν. 
5 ὁ κροβάτων . . . ἆνθο, 8ου Αολνοὶ, {απ Ἠοπαι, 1. κἰἩ. 699 

οἷός γὰρ ἀώτψ, τροβάτον ἄνθει, ὁ ἐστων, ἐρίφ 

ἑαὐνὴν δὲ ῥινβησαν ὀδοτρόφφ οἷνε ἀώνφ᾽ 
Ὁ ἡ ὑφανχενν. Ο, Ρε, Μου, γ24 Ἐ Κάμιλλον, ὃν εὐτνχῶν μὲν 

καὶ ὑψανχενῶν ὁ ὅηµον ἀπεσείσατο. 
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-οο6ὖὗ τῆς ΡΗΕΡΛΗΕΑΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ἄ08ΡΕΙ, 

Ὁ 7 παρενημµερούμενον ὑπ' αὐτῶν, Πετα]]γ “καγρακφοᾶ η ρτουροτίεγ.’ 
Το αοίίτο τετὺ {9 {ουπά 1. ΡΙ]ο, {. αφ νινὶ δὲ πάντων ὅσα λέλακναι 
παρενημερησάντων. 

ϱ 4 καλλιγράφων, 'ραϊπέστε, Τῆο τείογοπου ἵπ Τ,, απᾶ 8ο, Γκα. ἴο 
Ροίϊας, ν. 192 τὸ πρόσωπον (καλλεγραφεῖν), βἸνονε Ενδέ καλλεγράφος 
πουὰ ποξ ο Ππη[εοά {0 κετίλνος, ΟΙ, Ιοὐοεῖς, ΡΑνγη, 124. 

ἆ 10 περίστωα. Οἵ, Ὠἱοὰ. Βί6, Υ. 49 ἕν τε ταῖς οἰκίαις τὰ περίστοα 
(10) πρὸς τὰς τῶν θεραπενόντων ὄχλων ταραχὰς ἐξεῦρον. 

γυναικωνίτιδας. ΟΕ. Τε. 94. 48 οἰκίδιών ἐστί µοι δικλοῦν, 

ἀνδρωνῖτιν. 

880 ο / (ἐάσαντες) Ἡἱρ. Τ ἄέαντες, νο τοπδΐηαᾳ οἳ Όνο ΜΒ. 
Ὃς ποαἰποᾶ, νο πηρα πρ νι] ὃς’ Ἰανίπα Ότοκευ Οκπουρι.” 

[τῶν σωµατοφυλάκων]. “λΜαπίοκέυπι Ἰαίας Ἰοοί γ]είωπι οἱ, 
ουἰ πμ] ορίς αΠεταπέ 88, Περοπί {οτέο ροβα1ἱ ἡ ὑπηκόων τῶν ἐν 
τέλει καὶ τῶν σωματοφυλάκων θεραπείαν ἐάσαντες (Υ1μει). Ἡ ἴν 
Ἰνοίέετ {ο τερατὰ τῶν σωµατοφυλάκων 48 4 πιαγρηαὶ ρἶοια Γποπάοά 
{ο εχρ]αίη πποτο Ῥγοοίκο]γ Εἶνο ποσα ἶπα οἱ τῶν ἐν τέλει, 

8 6 λιθοκόλλητοι, '8εῖ νι ρτοείους αίοπος. ϐϱ, Βίταῦ, 718 

α 6 Τλίθψ! γεγραφηµέναι. “Ίπ νετὺο λίθῳ Ἰαΐετο γατα αρρατοί 

(Ποἰωίοῖνοα). λιθογεγραφημέναι Ἰ, Απά λιθοχραφημέναι Ῥ0, Απο 
οᾳυα1]γ ορευ {ο Ὑμετς οὐ]οσίοα, Οἱ εἰ λίθῳ γεγραφῆσθαι που 
πιε]]ήμο. Τι 5 πο ἱππρτουαυ]ο Ενα λίθῳ ος λιθο- ἴνια Όσοι 

πίοτρο]αίοά {γοπα λιθοκόλλητοι ἵπ νο πα αὔστο, 
Ὁ 1 ἀπαμφιάσαντες. Οἵ. Ῥμῆα, 26 ἐγὼ δὲ καὶ ταῦτ' 

Ρα. ΜΥ. φού Ὦ ἐυστίδας μαλακὰς ἀπημφίαζε. 
Ὁ 3 Χιτωνίσκου Ο{ Όνο ἀἰπιῤπαιίνος χιτωνίσκος απᾶ χιγώνων 

εἶνο {ογππετ {9 ο πας“ αλήτί νο Ἰαέέος α “οἰνοπίκο, Ο, Ώου. 

ο. Μίά. 683. 41 θοιµάτιον προέσθαι καὶ μικροῦ γυμνὺν ἐν τῷ χιτωνίσκῳ 
γενέσθαι. 

Ὁ 8 τυφοπλαστοῦσιν ἵν νο τεκάίηᾳ οἵ 10, νο ου Μ88, οἳ 
Εαφείης, “Επί απίσπη ἰο]άς απ {ίοφοφαο οοπβπᾳετο ’ (Υ ματ). 
Βωι Ύ]ρει απά Ὠϊπάοστί εαυφεαίο τυφλοπλαστοῦσω, οι ἴ9 
ἰτουρὶγ εαρροτίοά Ὁγ Ῥ]ή]ο, 1. δᾳ1 Μ. καταφρονητικῶς ἔχειν ἄναδι- 
δάξει τῶν ὅσα αἱ κεναὶ δόξαι τυφλοπλαστοῖσι, απᾶ Ἡ. 346 μιμολόγων 
ἡ τυφλοπλαστῶν. 

ϱ 4 ἀπλήστῳ σχήµατι ἐπιθυμία. Ἐος σχήµατι Ἀπημεγ ουπ- 

/θοΐυτες φυσήματι οἵ ῥεύματι. Βαί σχῆμα νι ο ρεπί ένο ς οσα 
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πποο Εναν α ροτρ]ιγακία {π Ῥτους ας γγο]ἱ ας ἵπ ἐ]νο Τταρεδίαη». 
η] ὴοινο Ινιαίαὴ]ο (ορ οἳ ἀείτο) Β. Μαγου). 
.» . ας, Βιταῦ. α74 ἄρχεσθαι διοιδεν τὴν θάλατταν. 
υ α, Λεογοι. 18 ἔτι µέντοι ἐπεφύσητο αὐτῷ (τῷ Σωκράτει) καὶ 

ἐκ τῆς Φαρμακοποσίας τὰ σκέλη. 
ος 5. [καρῆν], Ὀσαεκοίοά Ὦγ Οαἱκ{οτά αν Ἠανίης πο Φαθλογίγ 

«188., Όπέ ρεοαδίγ ἱπφοτίοί Ὦγ Βίορίιοης {ο πιο ἐἶνο 
ο οψγνην 
8 ὁ ἠλόγουν. Οἵ. Ηάε. 1, 115 Πολυκράτης δὲ πάσης συμβονλίας 

ἔνθα Φύνος τε Κότος τε καὶ ἄλλων ἔθνεα Κηρῶν, 
ο αὐχμηραί τε νόσαι καὶ σήψιες ἔργα τε ῥενστά. 

Άτηί πο ἴ φποίοά Ὦγ (σα, Α]εχ. βέγον. 1. ρ16. 
5  ἐναλλάττεσθαι, “το τοορῖνο ἴπ οχελαπᾳο. Οἵ, Βορ]. 4/. 298 

ἐς απλα τινα ια 
ο 9 Ἰ χορηγός 8εεπι {ο Πηθαη Ίνεγὸ οπ6 ο βαρρ]ίος ἐ]νο πηθαης οί 
ο ραγίηα νο ρορα]εἶος πποπέἰοποά )ηκέ Ὀδίοτο: {ὲ κέαπάς ἰπ αρροεί- 

Ὁ. σα {0 βαρνδαιµονία. ΟΚ. Αεκομίη. 64 λήψεται χορηγὸν τῇ βδελυρίᾳ 
τῇ ἀαντοῦ! Βή χορηγὸν ταῖς καθ ἡμέραν δαπάναι. 1ο κίοςγ οἵ 

γος Ἡν τοἰαίοά ἵπ (αἱ ἀείαὶ Ὦγ Ἠετοάσίας, ΕΠ. α1ο-ρ. 
Ὁ- 1ο πως ἰωμρεὶοὰ οί ὃΥ ὧν Κἱως οἱ Ῥανία, Οµαύγνο, δὲ ὃν 

πο ἄ τ Οἶδα, ἔφη. Τ]ο ουπκγασίίου ἵ9 ἱπουπιρίοίο: τονὰ Οἶδα (5) 

ἁ δόωτα. ία ἄτοκτα οοευστοά πο {ο Ῥο]γογαίος Ἠήπωκοὶ{ Ίνας 
ο ον ἀκωρίας. ξ παν (υ]θ]]οά πλοα Ῥοϊγοταίου Ἠαηρίης προν 
ο νο ογοκς ἵνα Ὑγκαλνοά ὮΥ νο ταίη {γοπα Ίνοανον, απά αποὐπίος Ὁγ 
ο νο κας εν νο πιοϊφέωτο ἀταννη οαξ Ὁγ Ε]νο Ἰνομί {τοι Ἰής οΥνΏ 

ο ᾱ 9 ἀνηνύτον, Ο, Ῥίαε. [109. 15 Ἑ μάταιο ἂν ὁ πύνος εἴη καὶ 

ο ἀνήνντος: 936 0 εὐχαῖς βίον ἀνηνύτοις ζνλλεγόμενος. 
ή εὐλαβείω, ἈΜααβεγ εαεροσία Ον νο Ἠδίης Διονυσίου Ίνκα 

ἠκΐος ους, Ο, 49: ο Β, 
8061 ο Ι θυµηρεστάτην. (, Πσα, 1Η. ἵκ. 3346 ἔχα δ ἆλοχον 

θυµαρέα. Ἠλήλο, 481. 49 προσεύχονται τῷ θεῷ θυµήρη γοέσθω... 
τήν «ὐωχίαν. 
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801 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ ΘΟΒΡΕΙ, 

ας ἀνείμονα. ΟΙ. Ποπ, 06, Η. 448 
ἡ παρὰ πάµπαν ἀνείμονος ἠὲ πενιχροῦ. 

5 8 ἐδάφον Οἵ. Ἠάι. η, 137 περιγράφει τῇ µαχαίρῃ ὃς τὺ 
ἔδαφος τοῦ οἶκον τὸν ἥλιον. Αεκολίη. 134 περὶ τοῦ τῆς πατρίδος 

ἐδάφους (ἀγωνίζεσθαι). 
τάφρου γεωργικῆς. ΟΙ. (ο, Έως, Πήηρω, ν. 3ο "Θπιφυο 

ἆ πας πχογος Ἰναλοτο,.. . αἷο ποσα κα ο.” νοπβἑα να οἱ οπιπῖα 
εροοπ]ατείας εἳ ρεγκοταατείατ απίο, Ἐί Ύσσπι {οδκαπαι Ἰπίέαη 
ου ὑἡσα]ατί Ἱεσίο εἰτουπιδεδίακεί, εἴπφφιο {οπκαο ἐταπαίέαπη ροπή 

επ]ο Ἰρπου οοπίαπκἰκαοί, ουσ ἵρευπι, αασπι ἴοτοαι ουήσα]ί 
οἰκυφεταί, ἀοιοτηυοὺκε᾽ 

Ὁ ς δ- ἀπορρῶγος ὅρους. 'Επν. πει διά ἵπ Εἶνο βΑπης Ὕναγ Ἰνο]ονν 
(391 ο Ἰ) διὰ λόφον τραχέος, ἨνΊνετε οπς ποπ]ὰ Ίνανο οκροεῖοὰ κατά” 
(2. Β. Μαγου). 

ἀπορρῶγο. ΟΕ. Ποπι. Ο. αἰἰΙ, 98 
δύο δὲ προβλῆτες ἐν αὐτῷ 

ἀκταὶ ἀπορρῶγες. 

Ὦ 6 κρημνοβατοῖσι. Βαῦ. ΕΙ κερκοπιθήκους, οἳ λίθους κατα- 
κ«νλίουσι κρημνοβατοῖντες ἐπὶ τοὺς διώκοντας. 

ἆ 3 ὑπεραιωρηθῆναι πέλεκνν. ΟἩ. ου, 0. Η1. α. Ἡ] 
“Ώεκιτίοίας επαἰο οαἱ καρατ ἱπερία 

Ομτνίου ρεπᾶσι) 

903 α 1 ἐρτηνώδονς, Οἱ Ρο, Π, 6ᾳ νόσος. 

φοιτῶσα κ.τ.λ. Τε ἀερετίρίίου αρρ]ίος {ο μπ- 

8 2 ἀθεράπεντον. Οἵ, Ἰμείαα, Οεψρως 2] 

α 

ὄνων δὲ οληνθὴν ὀθνών ων 
Ὁ 7 πολύκρεων, [οαπᾶ ου) Ίντα, 

ϱ 1 τὺν ἱερὸν πύλεμον ἐν Φωκίδι Τρι ωά πω 

15ο 



ῬοΟκ. ΥΠ. ΠΑΡ. 14 80σς 

Ἰπφοτί 4 αοοοπά ατεῖο αΏἴετ πύλεμον, ΟΟΠΙΓΑΣΥ {ο νο 
αγ οἱ αἲὶ νο Μ88., απά ἵπ ἀἰκτορατά οἵ α- ναί] -Ἰ«ποννν 

πα νου Εἶνο ατε]οῖ]ο 9 ἱπιππσδάκέο]γ {οἰ]ογοά Ὁγ απ ατίνα- 
 . ..ἑ ὕὣμὕ-- 

ο είαι ἆοες πο τεφαίτο 4 βοουπά ατίίο]ο, πίθας α ἀἰκποίίνο 
ἔς {ο ἵο Ἰπίά προα ἵε, Ταν νο αγ υγ εἴε]νοι τὸν 

"Περὸν πόλεµον ἐν Φωκίδι, ος τὸν ἱερὸν ἐν Φωκίδι πόλεµον, ος τὸν ἱερὸν 
ο πόλεμον τὸν ἐν Φωκίδι, ἴἶνο Ἰακί {οτι οχργοκα!γ ἀἰκεηρακ]ίης (νο 

πα. .αστοά αγ ἵπ Ῥ]νουία ἔγοπα «οπιο ο(λεγ καογεὰ ιωαγ. ο. Ίνας. {, τι 

ο ποῦ νῶν περὶ αὐτῶν διὰ τοὺς ποιητὰς λόγου κατεσχηκύτος: |. 18 τὴν 
ο τῶν τυράννων κατάλυσιν ἐκ τῆς Ἑλλάδος : Ἱ. φο τὴν ἐς τὸν Μηδικὸν 
πΞόλεμον τόλµαν γενοµένην: ΤΙ. 46 τά τε ἐξ αὐτῆς Ἐγέστης ἐκπώματα 
:καἲ χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ ἐνλλέξαντες. 'Μ]τοτὶα Ἠίο εἰ ραπ]ο ροδὲ απίθ 

ο καὶ Φουως. αγιζσυλαπα Ώοῦ 6986 τεροίέωπη. 8οῦ ος οπαἱκαίο οσα 
Ὁ. Εαπεροςἱὕοπο νίἀείας εχουκαπὰν 6986 (04η 446 ραγεἱεἱρίίς αἀποία- 
πίπνας κά 1. φο) (Ῥορρο, Ένας. υἱ. 46). Ῥ]αε. Λίο. 48ο Α. τῆς πρὸς 
:ἀδελφὸν «ἰνοίας βεβαίον. 8ου Βεγηλιατάγ, Ον. Δψηί. 4141 19ἱ{, 6. 

ον. 59. 3, 4, δ- 
π 6 6 σνλήσαντας τὸ ἐν Δελφοῖς ἱερόν. ἈῬαυφαπίας, κ. 4, 84Υ9 
ο εἶναέ Ίνα οαπποί αουτέαῖη ΥΕ {νο Ῥ]ουίδης νετ Πποά Ὁγ Εἶνο 
ο Απιροιγοπίο Οοωποῖ, Ὠϊοάοτας Βἰου]ις {ο]]ς ἐἶνο πν]οίο ΜΜοΥΥ 

τα ετονῖ Ἰουρν (αν. 23-41), απιά καγ9 Εἰναί νο Ῥ]ουίκης Ίνοτο 
: Απο {ος οποτοβοπιεπίς "ρου (νο καστο ἠοττίέοςγ οἱ Οἰστ]να. 

ο Βεαῦ, «1, τεεττίηα {ο ἴἶνο νο] οἵ Ὠοἱρ]ή, αποίος ἐ]νο 
ο που ο Ἠοπηας, Π. ἐπ. 4ου 

οὐδ' ὅσα λάῖνος οὐδὸς ἀφήτορος ἐντὸς ὀέργει 
Φοίβον Απόλλωνος Ἠνθοὶ ἔνι πετρηέσσῃ. 

Ῥοϊγ ως Ίνα α ρακκίης αἰλωκίου {ο νο κος (ἰκ. 44. 4): Ὀνόμ- 

αρχοτ «αἱ Φιλόμηλος, καταλαβόµενοι Δελφούς, ἀσεβῶς καὶ παρανόμως 

.. ϱ 8 κατακρηµνισθῆναι ἩἨο ἵ κα {ο Ίννο Όνονη Ἰήτηκο]{ 
ο ποϊαπέαΙγ νετ  ρτοερίου: 960 ἶνο ἀοκοτίρίίου ἵπ Ὠίοὰ, Βΐς. 
ος πτί, 11 ὁ δὲ Φιλόμηλοι ἐκθύμως ἀγωνισάμενος, καὶ πολλοῖς τραύ- 
. µασι κερικεσών, εἷς τινα κρηµνώδη τύπον σννεκλείσθη οὐκ ἔχων δὲ 
Ἆ Διέέολον, καὶ φοβούμενος τὴν ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας αἰκίαν, ἑαυτὸν 

ἀφηνιάσαντοι. "1 η ἰὲ Ίνα Ἰοψὲ κ ρυσο)Υ Μογαὶ πνοκη- 
ἵπα απά οαἳν προ ᾱ ΤΙΝΑ ΝΑΥ νοκ” ἴ ἓ α νουτίο 
ποτά πον Οσωεπι" (ὁ. Β. Μαγο), ἸἨοάστας αν. 16 Είναι α 

5. 



9304ς ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄΟΒΡΕΙ, 

ἀἰβετουε οοοσινό, ὃ δὲ Φίλωνον ον μὲν Ὀνάμμκν 
δ' ἄλλους ὡς ἱεροσύλους κατεπύντισε, 

4 ι ἁχανη. ϱἵ. ΡΙυὲ. λίον, Ἰ6 Ο οἱ πρὸς ἀχανὰς Θέοντον ἱστίοις 

πέλαγος. " ακίν ππαγε, φακαὶ ἠπβπίίο Μίαίω ᾿ (Υγσαὺ.). ἀχανὲς 
πέλαγος ἵδ α {ανουσίέο ρ]ταδο γι Ῥ]αατοῖν, 

ἀ 2 δέ. Ἐος δέ τεκὰ δ ἥ, µ0 διστὸς γάρ ἱππρ]ΐος ναί αὖἲ αἰοτηα- 
ειτε Ίας Όδευ αἰτεκὰγ ϱαρροείοά. 

Φθινάδι νόσῳφ. Ὠϊοά, Βία, κτἰ. 48 αὐτὸς δὲ (Φάζλλος) περιπεσὼν 
νόσῳ Φθινάδι, καὶ πολὺν χρόνον ἀρρωστήσας ἐπιπόνως καὶ τῆς ἀσεβείας 

ἆ 4 τῷ ἐν Λβαις ἱερῷ. ΟΕ. Ῥαυκαῃ. κ. 888, νο προς Οναε 
Όνο ἑσππρ]ο αἱ ΑΌπο Ἰπά Έοευ Ὀαγηέ Ὦγ νο ασπαγ οἱ Χσγκος, παπά 
τοπηκῖποὰ {η α Ἰναὶ{-γαίπους αίαία, ΄ πα] ἵπ ἐἶνο Ῥ]ουία γγας βοπιο 
Ῥ]ουίαης Ὀεαίεη ἵπ Ὀπά]ο Ποὰ ΟήΊνετ {ος πείαρε, απά νο Τνεσαπα, 

Ελα Ενα Ῥεογείαπα Ἰοέοτο Έλνοπι, Ὀνατηί νο] νο ἑσπαρίο απά νο 
{αριάνον,” 

808 ο 6 αὐγάζα. «. Βορ]ν, Ρλί]ουί. 21] ναὺς ἄξωον αἰγάζων 
όρμον. 

ἀμασχον οι ον 114) 

απά ἁπαμφιάζω, 389 Ὁ . 
Ὁ 6 ἐπιταχισμόςε. Ί]πο, {. 113. 1 ἐπιτειχισμὸς τῇ χώρᾳ. 
ϱ 3 ἀποδέον. Οἵ. ια. Μου. 335 Ὁ διαθέσει χορηγίας βασιλικῆς 

οὐκ ἀποδεούσῃ χρώµενος. Ἶἵπ Εικουίως ἴξ 8θεπις ταέ]νες {ο Ίποκα 
επφεῖοκα,) πα ἰα{ασίοτγ.) 

894 α 5 δαπανήσαντε. ΟΙ. Τμας, ἵν, 4 τὴν πόλιν δαπανᾶν. )Ἱ 
Ῥτείετ Βαἱἀ μας ἱπέρερτείαίίου, ναί δαπανᾶν 9 Ίνετο υφοὰ {ο αἱραίιγ 

Πεγοάίε, το (Ἠεἶκκο) ἀνὴρ ὃν ἐδαπάνησαν, 1.9. ολοι (λεν εκλαωεά 
τος (ογίνγεα’ (Ατποιά). 

Ὁ 1 ἀποδιοπομπάται. ΟΙ. 184 α 4, ποῖο, 
ο 1 ὑποικουροῦντα, Οἵ 7ο Ὁ τε, τοι ἆ 6. 
ο 4 σινδιαπονήσαντες, Ἠτετα]]ν ΄Ὦγ ποεκίπρ ἴ ου ἑομείνες.” 

Έοτ Ον Μαπρογ ασε αίος συνδιαπορήσαντες, “Ὁγ ἀκουκείας ἵε 
ἑομοί]νοτ, νε λεν νεο] οὀππρατο 399 ἆ ϱ τῶν ὑπὺ σοῦ διαπορη- 
θέντων. 

9806 ϱ 6 καταιονούµενοι. ᾖΤ]νο αἰπαρ]ο νετῦ αἰονάω οοσαση ἵπ 

Λενοὴ, Εγ. 366 ᾖόνησα. ΟΙ. Ἰοπείαα, Γεαέρλ. 6 πυέλῳ καταιονηθέντες, 
ενοίηᾳ ὑαελοά ἵπ α επ.” Τα πιοδίσαὶ πτίίοτο καταιονίω (ος -άω) 
ππεβης Το {οπου 8ο Ῥ]αε, λίογ. ]4 Ὦ ἐνέβρεξαν προσηνῶς καὶ 

πι 
. αν 



Ῥοοκ ντ. ΟΗΑΡ. 14 ο ἄ0δα 

- ος πλλ]οὶι Ὑγέέοπαοὶι ωσίθυ Αέλεν. |. 44 ἔστι καὶ 
τρόπος ἕτερος καµάτων λύσεως ἐκ τῶν κατὰ κεφαλῆς καταιονήσεων, ΔΏὰ 

. ιο µἱὐµὓὔ πλ υμμ 3 
ο οοταρέίου ἵπ νο λ55. 
ος ἁπακολουθήματα, ο 397 Ὁ { τὰ ἰοβόλα γέγονεν οὗ κατὰ 

ος πρόνοιαν, ἀλλὰ κατ ἐπακολούθησιν, 1.9. 'α8 ουπφοφπεπ(]α] οὔεσίς.” 
ο 6 Ἰ Καὶ μὲν δή. Ἠἰάάδεϊι, 4γοί. δοςγ. “ Ὀϊμεεί οἱ Τάΐσοτας,” 188. 

ο ᾱ 4 πνρσείως. Ῥοϊγοίας (κ. 43) αἶνου α νετΥ ἱπίοτοκεῖηρ ἀοκοτίρ- 
ο ση οἵ ντου πασε]νούς οἱ αἱρηα] έως Ὁγ πνεσης οί Όεκοση-ῆτος, ἐἶνο 

"Ατοῖ Ὀείηα νετ αἰπιρία, νο φοοοιά 4 πποτο οἰαογαίο ναί οἱ απιδΥ 
ο αγείεα ἱπίτοδπορά Ὦγ Λεπεας Τασίσυς, απ νο Οἶγά ἀθν]κοὰ Ὁγ 

ο Ολυκεπις απά Ώοπιουἱείέυς, απά ἱππρτονοά Ὦγ Ῥο]γυίας Ἰπιοίς, 
ο πο ουαποείοά ἴὲ γι 4 Αχοὰ οοὖς οἵ ἐἶνο Ἰθέίοτα οἱ έἶνο θσοο]ς 
το αἱρδαυει. 
ο ᾱ 6 θίως.. . φύσεσω. Ῥ]ή]ο ἆοσα πο πηδαη ἶναί νο ππέατος 
ο οἵ Όνο κω9 απά Ἰπουϱ ατο αοξπα)]γ 'ἀῑνίπας Όωέ ομἱγ ναί Ε1νοΥ 

-. -ᾱ Ἰ μηνύματα, Ο, λος, Ραν. Γουές ἱ. 594: Τε. κουφ. 

ει 
εβοΐσπι φως ἀΐουτο {αἴκατα 

Ληῤοκι ία οξίατα «Άσοσς ἱηκέατο ἑαπισ]έας 
Βαορο πιοποί (Γααάσιιφπο οἱ οροτία ἕαπιαουτο ἰοἱ]α.) 

ο ᾱ 8 Πώδαρος ᾖνίωτο. Επά. Εν. (14) Ὡοπα]άκου, Ηγροτοῖν, 4, 
Ῥίωσα, ο. 8 

πολέμου δ' εἰ σᾶμα φέρεις τωύς, ἡ καρποῦ φδίσω, 

ἡ νιφετοῦ σθένος ὑπέρφατον, 

δα 
κ ο. 

ο 



3054 ΤΗΕ ΡΗΕΡΑΛΕΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 608ΡΕΙ, 

οπ)γ οἵ Ὠοΐος, Ῥ]ο πιΑΥ Ίνανο Όοοι Εήπκίπα οἳ Ε, 
αποίοά αὔοχο. 
806 ο 1 δυσαιτιολόγητος, {οαπὰ ος) νοτα, 
Ὁ 8 σννεκτικώτατα. Ο, 11] α 4. Ἠετο Ένα ποτᾶ Ἀοσἵηα {ο 

τείετ {ο Ὄνο εί Ίαν ος τα ίλνος {οτοςς νεο Ἰνοίά νο ποτά 

(ομεῦνοτ. 
οι κ Το υκααὶ ἵσττα [ος νο οὔλου ἵν στρατηγία, 

οοππος ἵπ Ῥοϊγυίας, ο. Ριπὰ. ΑψΛ. νὶ. 41: Γαλ, ἵν. 44 

καὶ στράταρχον Αἰθιώπων ἄφοβον 

ἆ 8 κλισιάδων. Οἵ. Ηά:. Γκ. Φ µεγάλαι κλισιάδες ἀναπεπτέαται ὃν 
τὴν Π«λοπύννησον τῷ Πέρσῃ. 
θαλαμενομένους, 'αἰνας αρ ἵπ Ονοῖς εἰναπαῖνογα, 

807 4 6 καταδύσεσι. Οἵ, Ανα. 477 Ὦ ἄλλοι δὲ ἐτυμολογοῦσιν 
αὐτὸ τοῦ χεῖσθαι, τὸ δ' ἐστὶ χωρεῦν 

Οὐδὸς δ ἀμφοτέρους ὅδε χείσεται. 
Καὶ ἡ τοῦ ὄφεως κατάδυσις χειὴ ἡ καταδεχοµένη τὸ ζῶον. 

α 8 ἁλογιστία. ΟΕ. ῬΡοἱγὺ. ν. 15. 3 ὑπό τε τῆς µέθηε καὶ τῆς 
ἀλογιστίας ἐλαννόμεναι. 

Ὦ 35 κατηλοήθησαν. ΟΙ. Χεα, ΟψΥ. η, α. 41 τοὺς δὲ πίπτοντας 
κατηλόων καὶ αὐτοὺς καὶ ὅπλα καὶ ἵπποις καὶ τροχοῖς. 

ἆ ό ὕστριχας, Ρτορος]γ ΄ροτουρίπος: ναι νο παπιο ἵνας βίνεν 

{ο α 86οασµο Κποῦσα νι ἴνατρ ρίοσσς οἱ ἴτου φαοἷν ας ἵπ 1 Κίπρε 
χα, ττ, τ4 Άτο οπ]1οὰ “οοοτρίους. Ἰ 

8068 Ὁ /) ἐστελλόμην, Βνείαε, Γπίν. ο, Τ. ἐν 6. 8 “Νο οοἱσηγ 

νγπδ Ίποτο ἀπ (αἱ ἴναη νο Αἰοχαπάτία:ϱ., Τὴε ροµκοκκίοη οἵ α Ἰουαί 
ἑρπηρ]ο αἲ  οοπεοροϊἰς ἀἱά πο νγοακεη ἵς ἀονοίίου {ο Ένα ἑαπαρ]ε αἲ 
Φετυβα]επα; Ρρτίππαρος νγετο 1] πάς {ο Φεγυκα]οπα αἲ Ένα ατεαί 

(οκ να] (Ρ]ή]ο, αρ. Ἐπδ. ργαερ. εο. Η. 14. 64: εἴ. Λαῑος Π. το). 
ἆ 1 Χώρα ὃ ἡ Κνκλώπων Ἰδα πο Βπίο ναὺ, Ὑάμος καρροκία ἐν 

χώρᾳ δὲ τῇ Κυκλώπων, ἍἈίαηβεγ Ἴρροθες Οναξ ϱοπιο πνοτάς ατα 
οπα 1 οᾶ, | 

38009 ο 2 Τηή9 να οπο οἱ (νο Ἰνομδίς οἱ νο Ανοπίαπα: Ἐπήρ. 
λίεάεα, 815 

Ρα. Τό, 2 Ο ἡ Θὼς. . . ἐκλεξαμένη τὸν τόπον ἐν ᾧ γεγένησθε, 
154 



ἕ ΕΜ ον ο το ο ο ο ο παν ον ὁ Ἔ μεσο, ο ο ο ο Εν τα το . 
. Ες ή ο πν ος ον 

ουκ γι. σΗΑΡ. τή 8οθα 

οἷσ οἷς Ώε Εαίο,  "ΑΕνοπίς ἴεπις οποἵυτα, οκ Ύπο οἴἶαπι 
-- ον Ῥυίαπίας Ααῑοίι Ὠΐου ΟἸγγκοφίοπι, ΟΥ. γη. εἶναι γὰρ 

Ὁ. τὴν χώραν ἀραιάν, καὶ τὺν ἀέρα κοῦφον. 
ο μή Έος νε]οῖν Εἶνο Μ88. οἱ Επκουΐης τονᾶ αὐγή: «νο 
ο ρε ἐς ἀτγ.' Ζοΐ]ός, Ργε-βοογ. Ρληου. Π. Ἐο, π. 2" Τ]αὲ (ἶνο ἔταο 
ο αθαδίης ἵπ Ες ρἶαου ἵφ πο, α9 ἵπ 9οπιο ἰοχία, αὐγή ος αὐγῇ (οπο 
ο εακὲ ἔας ξηρῇ Ψυχῇ) Ότε οὗ γῇ ἵ9 οἶθατ {Γοα {]νο Ῥα4φαρο {η Ῥ]]οῦν 

Ών Ργουίᾶ, Ἡ. τοφ ἴπ (εγγα κίοσα απίηνώ εί φαρίεπα ασ οἰγίωεία 
σππαπα.’ 

- Ἐγναίας, Ηεγαοί. Κε. Εγ. ἱκκῖν-Ικκνί, ϱἶνοα του {οστης οἳ 

ο Ένα καγίηρ: 
ο Ε1. ἰκκίν. Αὔη ψνχὴ σοφωτάτη καὶ ἀρίστη. 

Ε). Ίκκν. Τ Αὐγὴ ξηρὴ ψνχὴ σοφωτάτη καὶ ἀρίστη Ί. 

ο να Ενα Ατκί ἵν (Ίνα οτἱρἰπαὶ {οσπι 9ο60 {ο ο οοπῄτπιοά Ὁγ 
πο νο οοπίεχέ ἵπ Βίοῦ. Εἰογ. Υ. 139 ἀνὴρ ὑκόταν μεθυσθῇ, ἄγεται ὑπὸ 
ο ολλλάλσυς, οἷκ ὀσαίων ὅφρ βιέα, ὀγρὴν οὖν φυχὶ» 
ο ἔχων. αἴη ψνχὴ σοφωτάτη καὶ ἀρίστη. ἸΤϊ ἵ9 αποοὰ αραΐπ ἵπ Ει]φ 
ος οσα ἵπ Βίου. Σον. αν]. «1. 

. Ὃµ νο οοπίσαςΥ νο οοπ{εχέ ἵπ Ῥ]μί]ο 8θεπις {ο ὃς ἵπ (ανους 

ος οἳ νο ἴοσι Οὗ γῇ ξηρή κ.τ.λ. 
ο Το κοουπὰ (οτι ἵ9 φμοϊοά ὉΥ θ4ἱοα, {. 1. . 446 ο, Ἠαα. καὶ 

| «ονρία, Ῥορ]ιγτίως ἀφορμ. πρὸς τὰ νοητά 33, Ρ. 78 Ἠοϊκε, 
(ρ. 134 Οµπίαῦ.): ὅταν δὲ µελετήσῃ ἀφίστασθαι φύσεως, αὐγὴ ξηρὰ 
γίνεται, ἄσκιος καὶ ἀνέφελος---Οομ{. Εἰοίπας ἆο Γπνογί. απίπ. ΥΠ, 

13 υἱ Ρίαοσέ Οερήείε οἱ Ἠοταε]ίέο, Ίππο ΠΩ] αἰνιά οἱ πεί 
πώνίς απίγια, ... απίπια τοτο Ἱακ ἱπ να υἡ1ής ̓  (Βοσπαγκ). 

Ὁ 3 αἰτίου, εἶνο τοπία οί αἲ] ἶνο ο)]οί 188, οἱ Εὐκουέυς, ππθα 
Όναί νο αἲγ ἵν Εν οπ.ρο οἱ ἰπίο]]ίμεπος, αν ἵν ἱπρ]ίοά ἵπ νο 

οποξκίοπς μἶνοι αὔονο, Ἡ ἀερὸς αὐτοῦ ὃφ πὐορίοῦ, αν ὮΥ 

Ἀίκηρου, ΡΗΙ. Σά, 61, νο πνοκηίηα Ὑ η] ο "ους οἵ αἰγ αἴοπο,' 
1.ο, απ κος νε εν νο γαρουσα {γοπα οτί] απά ναίοτ. Οαἱκοτά 
Εἶνου αρ ἶνο ῥ6ῤ4αῤο απ” οοσταρέ: ΄ απο οἰάείωγ Λία [οοί δένει.) 

9 / προσυψήµασιν, Ν]αίσνοτ ἰ9 οµίος {η ἁἀάῑίίου (ο Ὀτομά, ΟΙ. 
ΆΛΕνοη. 176 Τ) πάντων τῶν προσοψηµάτων ὄψων καλουμένων ἐξενίκησεν 
ὁ ἰχθὺν διὰ τὴν ἐξαίρετον ἐδωδὴν μόνος οὕτως καλεῖσθαι. 

2.5 



«095 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΡΟΚ ΤΗΕ «Ο8ΡΕΙ, 

ΒΟΟΚ ΙΧ 

1] «08 ο ϱ ἐπ ὀνόματος, “Ὁγ πιο Ο, Ῥ]αε, Μον, ττηο 0 
τούτους ἐλέγχειν ἐπ ὀνόματος. 

ο ϱ ὡς ἂν µάθοις, "Ἠοσίας µάθῃς, οἳ Ἱποκ τῆς Ἑλλήνων ' (Ο.1ν- 
{οτὰ). Ἐος Ες πκο οἵ νο ορίαάνο αΏοτ α Γαέατο οππρατο Χσα, 
Απαῦ. ἵν. 8- 14 βουλευσόµεθα ὅπως ἂν ἄριστα ἀγωνιζοίμεθα, παπά ϱ00 
Βετη]ατάγ, Ογίεολ. ΔΗΜ. 49ο: 1εἰ{, 6Κ. ὄγ. 8το. 1. 

4 κ τῶν Ἑλλήνων. Ῥοτ τῶν 10 τειὰ τῆς, νε ]οῖν «που]ά Όνετο- 
{οτε Ίνα δει πἀορίεά. Βαέ τῶν ἵπ Πδε]{ ν οὐ πα οσττοσί, ας 
α΄ Ὀγας]γ]οβΥ Ἰκο κόµαι Χαρίτσσιν ὁμοῖαι (ἨΠοπι, Π, αν, ρε): 

ἅρματα ὁμοῖα ἐκεύῳ (Χεπ. Οψγ. τὶ. α. 6ο) {ος ὁμοῖα τοῖς ἐκείνον 

4 4 συνασκήσεως, “ρτασίίοα,) “ποΐνο οχοτεῖκο. Ο, Οσα, ΑΙ. 
443 τὸ δύνασθαι πάρεστιν ἐκ συνασκήσεως ηὑξηκόσι τοῦτο. Βεχέ, 
Ἐπιρ. Λία. γη. 146 ἐκ τῆς πρὸς τὸν λογισμὸν σννασκήσεωε: Δίαί, 
ἐκ. 4485 γενόμενος φρόνιµος ἕκ τινος συνασκήσεως, 
2] «Ο4 4 1 θυσία. Τ]ο τοκάἶηᾳ ἵπ ῬοερίγτΥ ἴ9 σννήθειαν. 

ϐ 25 ζωοθυτούντων. Ίγατο ἴ9 ογἰΦεπΕΙγ 8οππς οοτταρίσυ ἵπ Όνο 
ἑαχί οἵ Ον φεπίσπου Ἰοῦι ἴπ Ῥοτρὴγτγ απά Ἐπακουίας, Ἡ πο 
τοαῖη ζωοθυτούντων, νε τει ἶνο οί 988, οἵ Εακουΐας, νο πα 
εἴθλνοτ αἰίος ᾿]ουδαῖοι Ἰπίο Ἰουδαίας, ος οπαε ἓξ αν αρυτίους; Ναποῖς 
Ὀτασκείς ἐξ ας αρατίουα, απ, ἵ Ονα]ς, τ{ρ]η1γ. Το ν]νοίο ρακκαρο 

ας ἱπαρρ]εαῦ]ο {ο Ένα ζ6ννς, 

Ὁ τι οὗ γὰρ ἑστιώμενοι. "ἸΤρποία οἳ {αἶκα Ἰοφαΐεας ΤηεορΗκακας 
(Υ1ρετ). Οπ Τηεορλκαφέας 9ος 28 ο, ποῖο δ. Όπ να καστίβου οἳ 
απίπια]ς απά Όνο καοτ]βεῖαὶ Ὀαπουεί ἵπ Ἐργρί 06 λίααρ. Ἱ. {αα, 
266. 

Ὁ  ὁ πανύπτης. ἈΝαποϊς αάορίς Όνο ουπ]οσίατο οἳ Βοτπαγε ὮΥ 
τεπδῖης (Ἡλιος) ὁ πανύπτης, 

Ὁ 8 θεοκλυτοῦντες ε]νου]ά Ίανο Όδου ἐταπείασρᾶ ' ειπα προν 
ενοτα ας ποῦς.) 

ο 32 οὐκ ἐπιθυμίᾳ. Ἡππιαν ααοτίβοδε, Ονοαρ] πο απκπονα 

απποῦᾳ νο Ὀγτίανα, Ίνετο ποτ] αὐ]ιοττοά Ὦγ νο ενα ο, 

3 Κίπρε 1. 1]. 

256 

ώὰ 



ΡΟΟΚ Σπ. ΟΠΑΡΑ, 1-3 404 ἆ 

Ἰ ἆ τ ἱστορε ὁ Πορφύριος. ῬΟΓΡΙΥΤΥ ᾳποῖος (ἶνο γε]ιοῖο ἀοκοτίρ- 
' ἄποα Ζοφορῖ. Βε, Γωά, Π. Β, πποποπίπᾳ αἶκο ἶνο αἰνοτίος 

ἵπ Απεζη. αν. χ. 6, απᾶ απο]νες 8λκαρο ἵπ Εἶνο ἐτοαίῖο 
ὃς τοὺς Ἓλληνας, ος Οοπέγα Αρίοπεπε, νεο ἵς πο πουν {ο ὃς 

νὰ Ένετο. 
ο 4 ο οἱ Ἐσσαῖοι. 866 νο ποῖος οἩ 481 9 4 απά ο ᾖ. 

το ᾱ ϱ φυλαττόμενοι, ῬΟΕΡΗΥΣΥ απά Εαφευίας Ίντο οπαῖξ α οἶπιφα 
ος μην ἴς αὐ θεά ἵη φοφορ]ναφ: καὶ µηδεµέαν τηρεῖν πεπεισμένοι τὴν 
ο πρὸς ἕνα πίστιν. 

ο 40δ 8 1 τῷ τάγµατι, Ὁραα)]γ αρρ]ἱοὰ {ο ο Ὀοὰγ οἱ ἔτουρα 45 ἵπ 
ΓἌοπορδου απά Ροϊγδίωα 

ο 7 αἰχμῶν. Το οπρίπα] προαπίης οἱ ἐἶνο του αὔω, “υτο) 
ο θεπις {ο ὃς τοαἰποὰ ἵπ αὐχμός, «ἀτουβ], απά αὐχμεῖν, “ἴο ο 

ο ἄτγ) ας νο ορροείίο οἱ ὑείηρ αποϊπέοά γν[εῖν οἱ]. 
59 αἱρετοὶ πρὸς ἁπάντων. Ὑν Ναιοϊς Ι Άαγο πἀορίοά νίφ 

ο απεκδίπα ἔτοια οφερίνας, αν Τ ἆσ πο απάετείαπά (νο πποκπῖηρ ἵπ 
ο -υ-υ'.-υ.. ο ρα, νήσοι 

Ὦ ο οὐ παρ ἀλλήλον. Εαφουίας αμα εαίος ς {ος τὰ παρ 
᾽αὐτοῖς οε. Ῥοτρὰ. ΑΠοι αὐτοῖς {οφθρλιβ Δάάς ὁμοίως ὥσπερ ἴδια. 

τοια Ελί ροῖηέ {ο ἀναλωμάτων ἕνεκα νο {εχί οἵ ζοφερ]ναφ {9 πεας]ι 
ο αἰἰοτοὰ απ αὐτίάμοά γ ῬοτρβγεΥ απά Επνουίς, 
4 εἲς αὐτὸν εὐχάς. Ύϊμες Ελίη κ 1ὲ ἱπετοδίν]ο εἰναὲ 7 οφορίναφ 
ο αλου]ά ἀριοτίυο ρταγετη {ο νο 809 “ἔαπαπαπα ορτορίατα νογαο 
ο ροκ αεκωπιοπίωπι. Βωέ Ζοπορνυς Ίναο οἱγ καἰά Εἶναέ /Ονοῖς 
ο Ρίο ονασάς ἐἶνο Φείέγ γνκς οἵ α ροσµίίαν Κἰπά,᾽ πρὸς τὸ θεῖον ἰδίως 
ος «ὐσεβώς. 
ο ᾱ α Καθιθέντων. Ο. Βαάτικαπ)ν Ίνεφ. ΟΚ. Τετ, ἔζεσθαι: 
ο «Το πιοαπίηᾳ { καί οἵ ρίαος ΠΨΑε{ πΙΑΥ Ἀἱκο ὃς απάσγκουὰ 

Ῥακκἰναίγ; απά κο ατοθο (ἔσθην) ἐκαθέσθην, καθεσθήσοµαι, {ΟΓπΙΦ 
ο νε απο (τοφυεπί {π νο Ἰπίαοτ υντίοτν νι Ὀαυ]α]νοά {γοια (νο 

ο απο Ἰαηρυκρο. ορίων απά Ρογράγτγ Ἰαγο (νο πποςο αδια] 
ο οσα καθισάντων. 

σιτοποιός. Οἵ. Εὐοτελνείνα, ορ. οὐ, ἓ. 3117 "Το "' Ὀαίκος,”' νο 

πα τον Ενας ρεοκί---απά παξαγαΙγ κο, εἶπου ἵνα Ῥτορατοά 

νο καετίβου---κοί Ὀνείογο οαεἲν Ἰπεκά, απά νο οσο ᾱ- Ἠνα οί 

τεροία ὑ]οφ.) 

μα. ο 

1. 



4054 ΤΗΕ ΡΠΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ΘΟ8ΡΕΙ, 

4 6 ἁγνῆς οὔσης καὶ καθαρῶς. Ῥοτρὶ. Ἐπα, οι... 
406 ο τ τὸν Θεών. ὀοπερίης αὐδε ὡς χορηγὸν τῆς τροφῆῃ. 

Ὁ ι Τοῖς δὲ ζηλοῦσι, Α π]νοῖο ποοίου οἵ Γοπορίναν Ίνα Ίνοο 

νους ο οἆ Ὁγ Ῥοερ]γτγ. ο 

2 ἀξωάρων, αἩ Ἰπκτωπηοπέ ΙΔοπεϊθοά Ὁγ Ζοκαρίνιν πι νο 
σκαλίςφο]α Ἰ. Οἵ, Εδοτκλνοίπα, ᾖ. 134“ Ώνο αχο ος τανας εραὀο 
(ἀξωάριον), Νο «υΥοτΥ ποτίου τοοείγοᾶ, Ίνα {ος πα Καυμήπίο 
οφ αἱ να]επέ ἶνο ποτά Ολαγίπα. Ὠειι, κκ. τ3 δε, 

ο 5 ἐέ ἐπιτάγματος. ΟΕ. Ώοπισα]ι, 499. {4 πάντ' ἐξ ἐπιτάγματος 

ὀξέως γέγνεται. 
ἆ 2 προβάλλεσθαι, “ἴο εκροφο ρα ]οἳγ, απά αν α Ἰανη-ἴοσπαι "ο 
Ῥτοβοσαίο ᾿ Ῥοίοτο Εἶνο ἐκκλησία. ΟΕ, Ώεπιον. ο. Μίά. 614 προῦβα- 
λόµην ἀδικεῖν τουτονί. 

4 6 ἀφέξεσθαι δὲ ληστείας Ἐάοταοία, Ἱ. 348 Όκα Ενίη 
Ρομα!ὶγ Ίανο Α0γ οοπποχίου ἵπ νο παπά οἳ Ζοφερίνας γην νο 
Ἰωέοτ Ναἰοπα]ἰδὲ ππογοπιοπέ Ἐν που]ά αρτου νι τει Ἰής ἱπαία- 
οπου οἩ Ενεῖτ τοβροσί {ος ἴλοβο ἵπ ααλοτίέγ. ΟΕνασνίνο νο 
οπυρ]ιακία Ἰαἱά οἳ ακέίπεπου {τοι τοῦΊνδτγ 8οσης δίταπᾳο πι δις] 
α ϱεοῖ.) 

4 8 τὰ τῶν ἀγγέλων ὀνόματα, ΟΙ. Ἐδοτονείπα, Ἱ. 339 "Τινοῖς 

πογκοτίου» ἐγαάλίοπα πηκάο Ένοπι οορηίκαπε οί νο Ώσπηθα οἵ ενα 
Ληροϊα, Ὁγ πο νο ατα, πο ἀσαδε, ἓο απάστκέαπὰ α- Ὀνουκορμίο 
Κπον]οάμα, (οἱ λονγκμἱρ πι νο Απροϊιο ποτά, απιά νε Ῥούπος οἵ 
εππρ]ογίης 9 ποἰπἰκσγ. ἍΆ]κο νο. 1, Αρρεπάίκ χα "ος 
Ώ 1ης Ὑεγο ΑΝΥΑΥΝ 4 οοππροβἶο οἳ ναί οἳ ο νεεῖν Ένα αροσίαὶ 
οοταπι]κκίοῦ. οπἰτυκιοά {ο Έἶνοπα, 8ο ναί Εἶνο πας οἵ ομοῖι Απμοί 
ἀερεπάεά οἳ Ἰΐ8 Ἰπθβκαρο, απά πρ] γατγ η ν Ἡ, Της 9 
Ὀοσυ {αγ εχρ]αἰποά ἵπ ὙΥαϊκαί (νο, Η. Ρατ. 91), ἨΊνατο νο ατο 
εο]ά ναί εαον Απροὶ Ίνα 4 ἑαῦ]οί οἩ Ἰής Ἰνοατί, ἵπ πο ενα 
Ναπης οἱ ἀοἆ απά Όναί οἱ ἶνο Απροὶ απο οοπα ἡποί.” 

407 ο ρ ἀνάγκαις. 199. ἀναπνοαῖς, ' δὲ Ονοῖς Ἰααί Ὀοβί]ν” 

Ὁ 7 λυγιζόµενο. ἈΒε]οὶ. Ρα, Περ. «οὔ λυγιζόµενος στρεφό- 

µενος, καμπτόµενος, ἀπὸ τῶν λύγων. λύγος δέ ἐστι φντὺν ἡμαντῶδες. 
τωὲς δὲ καὶ τὸ μετὰ τιμωρίας βασανίζειν λυγίζειν φασί. 

ϱ {« κατειρωνενόµενοι τῶν τὰς βασάνους προσφερόντων. Οἵ. Ριαέ. 
λίογ. τοις Ὦ Εὔδημος ἀγνοήσας κατειρωνεύεται τοῦ Πλάτωνος 868 
γα ση ασ ποῖο Τοίά, 11 Ε. 

ο 9 ῥύμῃ Φυσικῇ. Ἐοτ Ον Ζοφορνας Ίνα ὥσπερ εἱρκταῖς τοῦς 
σώμασιν ἵνγγίτωι φνσικῇ, ' εουπαο οπεκηᾳ]οά νι Ὀοβίας αὖ γην 
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ἵνγγι Απά κατασπωµένας το Ἠοξ] υφοά ἵπ ταίοτοποο {ο 
ΟΙ 191 ἁ το; Ῥ]αε. Μου. «τό Ε. 

Ἰ ᾽Απὸ δὴ... ἀστοχοῦσι. Της φεπίαπου ἵς πιο αλοτοά 
ο Ρωμ. ΑΠοτ Τε ζοβερ]νας ροος οἩ {ο ἀθκοτίτα 

"οτᾷετ οἵ Έκφοηος νο ἀῑΠετ {οι Εἶνο {οσπιετ ολ]οϐγ ἵπ 

4] «0811 Ἑκααῖο. ΟἨ Ἡεομίαοις οἱ ΑΡάογα 9οο 161 6, ποίο, 
Ὁ Ὁ 1 Ἔστι γὰρ κ.τ.λ. Το κἰαίεπποπί οἳ Ἡοεκίποις αΡρθατε {ο 
ου οµοθο δμι ο Αρύς (66. 

Ὁ Ἰ ἀργῶν λίθων, " απντουρΗέ είοπος. ΟΕ Ῥαπφκαῃ, 435 ἄντε- 
Ὁὐ ως κο νὰ» ον ἄργερον κ) χρανός. 
τος ο 8 ὑποβάς. Τνετο ἵν πο ἰπίοτναὶ ἵπ οφορίνας, νο ρτουσθά 

ο. Ἔτι γε μὴν ὅτι καὶ ̓Αλεξάνδρῳ. 
Γς 400 Ὁ 1 Κλέαρχος δὲ ὁ Περιπατητικόε. «οβορ]ι. ο, Αρίοπ. 454. 
- Οοασοίνως κανα Ρυρί! οἱ Απίκίοί]ο; Ἠ]9 νγοσίκα, νν]ίο]ι ννοτο οἨ 

ο ᾱ ι τῶν ἀπαγγελιῶν. Τὴ9 τα]ον οἱ πατταἶοῦ απο ρίνεη Γ11Υ ἵπ 
κο, Κλε, Αχ, τ. Τε ρατίεα]αχ τα]ο Ίνοτο τοζεττοὰ {ο 

πο ἵο ὃο (ἡ 6) τὰ πρῶτα πραχθέντα ᾗ πραττόµενα ἢ πραχθησύµενα 

. αι ο υωμ4ὔκω Οάωυας, ο. Ἰωάλου αγπιποβορ]ίκέ, 
ο π]νοκο ἠπεοτνίοννε γεν Οποκἱοτίέας απά Αἰοχαπάετ απο ἀοκοτίοά 
Ρας, ες. 6ᾳ-φ, Ἠ]νοτο νο τοπ (65) ναί "ή ἔταο Παπ 
παν Βρήρος: ἵναί Όνοοσωκο Ἰνο κά άτοκκοά εΊνοπα νν τὴν ἐἶνο γγοτά καλέ, 

ο μον ὅνας (νο Τηδίαα {οτπη οἱ καισίου Ἰηφίοκά οἵ χαῖρε, (ἶνα 

ο 49 ἐπιξοσύμωο ΟΙ. Απ. Ροἱή, η, 6. 1 τό τε γὰρ ὀπιξε- 
3 νοῦσθαί τινας ἐν ἄλλοις τεθραμµένονν νόµοις ἀσύμφορον. 
ο 410 4 1} σχολαστικῶν, ' κδίους.’ Ο6 Αθοα. οἱ: Λη. πρὸς τὸ 

σα 5) ο 0 Μεγασθένης, 5 Οτοος πέος {ο σλοα ολ ο Ὕ 
ο Οποο]ς νντίέστε γνοτο ολοῦΥ ἠπλουέος {ος Ενοίς αοοσαπς οί Ἰπάία,.. 
ος ας κοπε γ Θεἱσυσαο Ν]εαίος 40 απιλακικάσε {ο θαπάταουναν Κίης 
ο οἵ Όνο τι ανασα εαρί(αὶ νγας Ρα υοέλντα, α ἵονγα ρτοῦαἳγ Ώσας 



«10ος ἍΤΗΕ ΡΚΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΝ ΤΗΕ Ο08ΡΕΙ, 

ὢν αβακο ο εν ὤλάφα ἀ9ά Βόμβα οί 
εἶνο πούστη Ῥαΐνα Βπν, Ρία. ΟΚ, απά Κ. Πίοφν, 

ἆ { Ἡραχμάνων. ἨἩἱρροϊγίας, {, Φα α- 
Βτας πιστα, Ειοίς πποᾶο οἵ Πΐα, ρ]οβορΏγ, απᾶ Ενοοίοςγ. ϐ, 

“Τι 4 6. 
ἆ ϱ ᾿Λριστόβουλο, ὉΟ, 411 ἆ 6, ποία, Το Ῥαμκαρο Ίντο 

αποίοὰ ἔγοπι ΟἼσπα, ΑΙ. βεγονν. ἱ. 458 9 τοροα(οᾶ, νενουε Οσον 
Ἠλ]πο, 661 ἆ 4, Ὑνετο 86ο ποίσς, 

ᾱ 14 πρὸ Δημητρίου. Όὰ ο οχἰοίαπου οἱ Οποοὶς ἐακιλοννων 
Ῥτίος ἔο Εἶνο Βορέααρίηί 9ος 151 Ὁ, 1544, όόφα. Ὑαϊίου, Ργοεφ. 
Η. 18 (Οαπίαῦ, 1828), ασραςς αραϊηπκῖ νο οχἰκίοπος οἳ ΗΥ οατ]ίος 
Οτοε]ς (ταπκ]αίίοῦ, απά αοοουπί {ος νο ἐτπά[ίου Ὦγ νο μα 
ποτε ἱπαρτοῦαυ]ο εαρροβίήοηῦ Ειναι τους ρλή]οφορίνοτν καοῖ -- 
Ρ]αΐο απά Ατίκίοι]ο Ἰνιὰ Ὀοττονιοά τΙΑΗΥ άδαα {τοι νο Ἠεῦτονν 
Βετϊρέατος, ΟΕ, Βπείο, ΓΠπίγο, (ο Ο. Ἡ. ὑπ 6. Ἱ. ε. 
41] ο 8 Μωσῆς ἀττικίζων. Ἠ. απά Ῥτ. Ηίη, ῬλΜῖου, (εἳ. 1) 

615“ Ναπνεπίας ἔπππου Ῥ]αίοπί παἰπίπιο οτἰπη πα τί ἴσία νουῖε, κοά 
ραρίεπείατι οεἶαν οκ κπροτίοτο απφυέαίο αἴφπο οκ Οπήεπίο 
τερείοτο. ΟΙ. 6517 α Β, ποίο, 

7] Ὁ ι τοῦ Πνθαγορικοῦ "Ναππεπίας οἵἳ Αραππος (αὔοιέ χόο 
α. ϱ.) 1] πδατος {ο νο Νοο-ΡγέἩαροτεαπα, απᾶ ἵα ποποταγ 
οοπεἱἀετοά {ο ὃς οπο. Τα (νε {οαπάσίου οἵ Ἠΐς νίεννν ἵ [οσπιοά 
Ὁγ ΡΙαἱοπίκτα, ὑνοκίάος νε]ηοῖι, νν]]ν γγάο-οκεσπά (πα γητοξίκαα, Ίνα 
αρροα]ς {ο Μαρίαπα, Ἐργρίαπα, απά Βταληηίπα, απᾶ ονεη {ο 
λίοφοα, νε Ίνοτα Ίνα Ἰοἱάς ἵπ Ημ] τεραίο.”. Ζείες, Οµέπκε, 9. 114. 
Ο επι, Λεχ, Αίγονν. Ἱ. 34 Ο: Οτίμ. ο. Οεἷε. ἵν. 198: Ἐ. απά 
Ρε, Η1. ΡΜ. Ον, εἰ Π. 6ᾳ10-1ο. Βπήν, ία. ΟΚ. απά Κ. Πίοφν, 
ἑΝιαππεπίας 9 αἰπποκε ἐπ γατα] ἀθκίρησέοὰ ο. α Ἑγίναροτεοκα, Ὅνοε 
9 οὐ]εοί γγας {ο ἴταος νο ἀοοτίπος οἵ Ῥ]αΐο αρ {ο Ῥγέόναροτας, 

απά αἱ νο Απο πιο {ο νου ναί γεν ποτε πο αἲ νατίαπου 
ντο νο ἆορτιας απά πηγκέοτίος οἳ εἶνο Ἠταλπαίηα, ἆσννα, Μαρί, παπά 
Εργρίίκης (966 νο Ἐταρπιοηέ οἵ εἶνο α5ί Ῥοο]ς περὶ τἀγαθοῦ, αρ. Εω. 
Εγ. Εο. Γκ. Ἰ) ὔ. Ν. Ώοπα]άκον, Πέ. 6. Πε, Π, 184" Ἡ που]ὰ 
πο Ἰς ἔοο πηπο]ι {ο ΑΥ (ναί Ίνο (Ναπποπίυς) ννας νο Ππησάίαίο 
{ουπάεχ οἳ (ἶνο αγκίοπης οἱ Οιγίκέίαη παπά Ἰνοαί]νου ϱ]]οφορ]γ νο 
Πουγίκ]νεά αἲ Α]οχαπάτία ἵπ νο Οτὰ οεπέασγ.’ Ομ. ο, Οἱ. ἵν. δὲ 
ΕΙ πονν αἱκο ναί Ναπισπίας νο Ὦγέναροτεσα, α νο εχοε]οπε 
εχροείίοτ οἱ Ῥἰαίο, απά οπς νο ἨάρΗΙΥ οκοσνησά εἶνο ἀοσίτίπον οἵ 
ενα Ργίλαροτεσης, η ΠΙΔΩΥ Ῥάβδαρες οἱ ήν πτορς αποίεν να 
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ο 10ΟΚ κ. ΟΠΛΡΑ, 6-9 4110 

ο λίοιος απ οἱ νο Ῥπορλνοα, απά ᾳἶτου ἴνοπι απ αἲ]ο- 
εαὶ πνεαπίης πο αἲ αἲὶ Ἱπερτοῦαῦ]ία, αν ἵπ (νο γνοεῖς πε ]εά 
ρε, απά ἵπ Ἠ]α γοκέίκος Οοποργπίνφ πδεγε, απιᾶ Οοπονγκίπῃ 

Ά]κο ἵπ Ένα Ελίγά Ἰουἷς Οοπογπίπφ (λε Οοοὰ Ίνα αποῖοε 
. παστα ἵνα οοποσγηῖης σας, νεεοαε πιοποσπίαπς Ἠίε 
απά ρἴνευ ἓξ απ αἰ]οκοτίοαὶ πισαπῖηᾳα, νν]νοίῖνετ καοσσκα{α 1γ 

ο ΟΕ ν. 48 (157) οἳ ἶνα ποσουπέ οἱ Βαταρίς Ὁγ Ναπιεηίως. Ῥοτρβγτ. 
1 απίνο Νψρλαγωπ, κ. Τὰ “Το Ὀοἱίονοά Εἶναί νο κους καί 
ο κίθο Ενα νεκέοτ νε λήεἷν Ὕνας β1]οῦ νεῖεῖν α ἀῑνίωο αρίἰτῖέ (θεσπνόφ), 
ο Νωποπίας καγε, κά ἀίωᾳ Εἶναέ οἩ Ελία αοοοιπέ (νο Ῥτορίνοί 98γ9 
ο Όλο βρίγίε οί θοὰ πιοσεὰ προη (λε [αου οί (Λο τοαίεγε.”' 
ος ο Ίονενετ αἰπιοκέ οπ]το]γ {τοι Ἐνδ. Ργ. Εο. Ενας Ένα 
ο Δοοείμοι οἳ Ναπιοπίως το ΚΠονπ. 395 {νο ΓοίΕΤΟΠΟΘΦ {ο 

. 8 ὔ σνντελουµένας. ΟΙ. Απίκιοίι. Ώε Μίταὺ, 13] θυσία τῷ Δὰ 
..  Φυντελεῖται 

-. ᾱπ αΤίπ, ΕΠ, 8 "ΑΛ: ἕπππος απ απῦγος γνἡ]νκέουὰ λουες.᾽ 

Ὅ α α αν, (Βίκαν) |, το] Το Ατει οπκίε 
-Ἡ ος ααρωοά ο ὧν ὠώα ρεοὼ α 
το ροπεδε, ο» εοὶ] α-- ππίπος ρτίοκί οἱ νατίου ρτκάθε Ὀο]ουμίπς {ο 

ἀῑΠοτοπε ἀείείος, ρτορβσία, Ίωάμος, Ἠήεχορ]να σέ», ππδρἰκίγαίος, ἠήεγο- 
Απαπαία ος «αεπεά κοπή," Δε. Ἠάι. Π, 28 «Βοπιο, α5 νο οπς 
Ίντο πιοίουοά, ποτο αοτίον ος νο ἔποκκατγ, οἴνοτν οἵ Ενα 

Ετππασίος, οεἵνεγε οἱ νο ἀσοαππεπία Ὀνεοπρίης {ο εἶνο ἑοπιρίο, Δο. 
Ππείαη (Αίαεγοῦ, ϱ) αγ ναί νου υκυα]1γ Ἠνοἆ ἐο α ατοαί αμο ἵπ 
θοβ646600ς οί Ενοῖς ἑσπρογαπου {π ἀἱσι, 

ἆ ὁ παραστῆναι Τὸ ανά ὑείάς οἴλνας ΄ α5 αἩ οφυα] (1. Β. Χ}, 
ος {ο το λίαπά, κ. ἵπ Ποια, ΠΠ. αχ, 1 

οὐδ' ἄρα οἱ τις ἀνοντητί γε παρέστη, 
απουυηέετοά Ίντο νελ]νουε Ὀοίος πουρόος,) 
9] «εἶδα Την πἰπεῖν εἰναρίος ἵά ἑαλκοῦ οπή τοἱγ, Ονουρ]ν πελνουε 
«χρτοκς πεκποποάρσμ, που ᾖονερίας, ο, Αρίον, {. 14. Το 

-- του σίοςγ οπέσπου Αρτους οπ)γ η αἱέαηος πι οφορίνας. 
σοι Χοιρίλος Ονοσείας οί Άαππος, α (Ποπά οἵ Ἡογοδσίαας, τος 
. σα οι 



4Ἴδα ἍὮήΤΗΕ ΡΕΕΡΑΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ Θ08ΡΕΙ, 

αἩ ορίο ῬοσΏ 08 {ο Ἰηγακίοι οἱ ὤπεοου Ὦγ Χογκον Νάκο 
(Ολοεγήί Δαπκίέ φας ρεγευπ!) ἀπ ημα]αῖνου Ἰΐπι {τοι ντου 
οἱ]νος Ροςί» οἵ νο ΒΑΤΩΘ Ώδτης, πΏ ρίαοςς Ἱνία ἶτε]ι αοιέ «7ο μ.ο., 
απ Ἰή9 ἆθαῖ]ν πο Ἰαίοτ Έναν π.σ. 399. νο ρτουυηίωα οἳ Ἰν 
ῥοσία ἴ9 ποοσᾶ Ὁγ Απίκος. λε, Η, τη 

γώ μοι λόγων ἄλλων ὅμῳ μμ 1 
Ἠλθεν ἐς Ἑὐρώπην πόλεμος μέγας. 44 

Πίε (κε-Λθολοᾶ οἰπιί]ου αἴο αἴοο πιοαἑ]οροὰ ὃν Απίοῤοά, Τρ, «1Η, 
.. 19 οἷα Ὅμηρος μὴ οἷα Χοιρίλος, Όνος ορίο {παρπιοπία οἵ 
ΟἸοοτί]ας τὸ Ῥτεφοττοἡ ὉΥ Βίταῦο 393 οἩ θἶνο Ῥασφς,  ποπικά 
εἴνο οἱ Βεγεμία, απά 673 

Ταῦτ' ἔχω, ὅσσ᾽ ἔβαγον αἱ ὀφόβωσε ωὐ μ.ο) 
τέρπν᾽ ἔπαθον, τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὄλβια κεῖνα λέλειπται. 

Ὦ 6 τροχοκουράδες (τριχοκουρίδες {ο5.), {ουτιᾶ οπ]γ Ίνοτο. , 
ϱ 4 Δῆλον ὃ ἐστίν. Της ραταρταρ]ι γατίου πημοῖν ἴτοπι ενα 

πονάς οἵ Οιοστίτας απά οφερίας, 

10] 4 ς Ἐκκαμένων, «Νοίηᾳ οχραϊποᾶ, ΟΙ Ασίκος, Άλοι, , 
1φ. 3 ἔκκενται οἱ τόποι πρότερον. 

ἆ 6 τῶν περὶ θυσιῶν, 5 ΏοσσίθαΓΥ οὐττοσξίου οἱ περὶ τῶν θυσιῶν 
ὮΥ ἨοἱΠ, ορ. οἴξ, 139 'ποπά ατα αΏκοϊαία ἆς καοτβοἴῖ φααοκίοπο’ 

415 Ὁ ᾳ οἱ δὲ κρατοῦντες. "Οκ, Ἠ], [πφαῖε, τοεξατα κά 

49ος αἀἴέαπι καρ]επίεπιᾳαο σπ]έαπι ρθβδαπη ἀθάεταπέ” (οἱ). 
ο 1 Μοῦνοι Χαλδαῖοι οφ που ατο αποοᾶ Ὦγν σα Ἡ. 

ἐνίοσα, Οολογί. αἲ Ον. χἰ, κχῖν, απᾶ ὮΥ Ἐν, εν. Κο. του α. 

ο Ἰ (ἀριζήλωτοι), Ἰν οἱ”) οοπ]οσέατε {ος ἀριζήλητοι. ον 

Εφ. 1339 ἀριζήλωτοι ᾿Αθῆναι. 
ἆ 6 ἀρχαιολογίαις. ος ως ᾱ, Ἡ μα 

πλασµένους τὰς περὶ τῶν ̓ Αμαζόνων ἀρχαιολογίας. 
ἆ 8 ἐν λάρνακι ξύλου πεποηµόνῃ. Ο. ΒΙπουίᾶ, Εν, η 

Ὅτε λάρνακι (5) ἐν δαιδαλέᾳ κ.τ.λ., 
απά Όναο πα ίοα ὮΥ ἸἨΐ γοσπρες οοπίσιΠροτασγ, Βασεμγήάας, 
τσ. 14ο 

καῑέ τε δαιδαλέας 
ἐκ λάρνακος ὠκύμορον 
φιτρὸν ἀγκλαύσασα. 

ἆ ϱ Ἑηρωσσός, ΟΕ. νο αποίαίίοῦ ἵπ 9314 1 ποπ Ταύίσπα, Ογαὲ, 
αἆ Όταεοοι, 36 "Ῥετοκας α Βαυγ]οπίαα, α Ῥτίοκέ οἵ Ενεῖν ποᾶ 
Βε]ωε, οσα ἵπ νο πιο οἳ Αἰεχαπάετ, οσππροκοά ἴος Απιοσίας 
ενο Οήτά αῇιετ Ἠπα (αΠετ Βε]σασυς, Ἐν.) νο Ἰκίοςγ οἵ νο 
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ῬΟΟΚ ΙΧ. ΟΗΑΡΑ. Ο-11 ο 4194 

ἵπ Όντου Ὀουκα. ΟἨ μετὰ Ἀέλευκον ἵπ 4934 4 4 εί. 
Τωίαν. Γπάες Αμαάογκν "Ἐικουίως Μπο ακυἡτίο τῷ 

τὰ Ἀέλευκον τρίτῳ οοετοχίε επι Βετοκὶ ἀθά]εκίίοησιι κά Απείο- 
Ἄνωπα Θεόν τείοττε. ΘΟωοὰ αἳ τοσο {οοῖε, οοτίο Ῥφγοψι 1ῦτου 
νου αλίοτί Απίοἒἒιο ἔωπι ἀθά]εβακο οοΏφοπιά ης ο-ὲ, ουπα Ἠ]ο τορΏ πα 

εωπη Ῥαίτο ουνωπο οποτε, 1.6. απίο α. 261. 3866 (ο ποξίοοε 
Ἔετοκως 16 ᾱ, Φά7 Ὁ, απά 493 α, Ὁ. 
Ἱφώνυμος Της Ἡιετουγτπυς “νε Ἐργρίίαη ᾽ πεισί πο ὃν 

οοπ{ουυδσὰ πι ν Ἡλετοηγπευς οἱ Οατάΐα, κ νο ἵν οΏεη φποεά -. 

-- οἰήοί ααλνοείεγ οἳ (ἶνο Ἰείοςγ οἵ Αἰεχαπάοτο βΏοῤθκβοσα, απά 
υοἳ νο Γοπορίνις υετίίος (ο. Αρίον. Ἱ. 13) “Ἡοσκίκεις τοῖς Ἡ 
επῖίτε Ὀοουἷς οοποεγπίης τα, πλ ]ο Ἡοτοῦγπαας πο νεΊνογο πηδηέίους 
πα τω Ἰ λα Ἠκίοςγ, αἰελνουρ]ν νο Ίνα Ὀτοά πρ ΤοΓΥ Ώρας (ἶνο ρίκοςς 
πε νετο νο Ἰένοι ἵω ποοττίηα {ο νο Ποοά Ζοδορίας 8.γς, Απί. 

ο κα, ἰ, 1. 6" Τλνοκς Ονέηρν απο Αἱκο πιοηέ]οποὰ ὮΥ Ηἱογοηγπιυς (νο 
'Ἐκγρείκα, πο πτοῖο ἐἶνο Απούομί ΠέαίοΥΨ οί {λε Γλουπἱοίαπα.) 

ἁ το Νικόλαος. Ἀἰοοίσας Ὦαήάβδορηυς, α- ρου, Ἠήκοτίαη, πιά 
"Ῥήλοκορίνας, (ελονά οἱ Ἠετοά (ἶνο Οτοαί απά οἱ Απρυκέυς, γντοῖε 
-. Ὀπέσενκαί Πέκίουν αἱ Εἶνο τοφυοκὲ οἱ Ἠετοά. Ἡο {9 πποπίοπεὰ 

41η ὃν τσ α, 417 υ. 
ο 11] «1ά ο: ὧν ἐστι καὶ Βηρωσσός ΟΙ. Μακρ. 1. ϱ64 'Τινο ἐγκά]- 

ασια {ο Ἠλήεὶν πιοκέ ετούσπος Ίαν αΕἰαε]νοά ἵπ ἐἶνο Οτο] ροτὶοὰ 
ο. ΒεγΊου (κκ) Ενα νε ]εῖν Ίαν Όσοι Ρτοπογνοά {ος Ὁς π (νο 
Ἰωκοείος οἱ Ἠετοκας, Ἐος νο (Ἰα]άεκη ποοουπὲ οἳ ἐἶνο Ώουρε 

αν Εἴνου ἵπ νο ἑαὐλαία κος λίακρ. ἱ. ϱό6; Ἠπκίημε, Πία. οί (λε 
Μίδίε, πο εεροεία]!γ Ὠτίνας, Αωίλογίήγ απά Αγολαεοίοφῳ, 32--6. 

α Όνο Αγιο Οπαείες Όνοτο ἵνα 4 Ίος ποοουπέ οί (ἶνο Ἐ]ουά 
10 -δα), απά ο εἰνοί αἰλωκίου η ν, τα. 

τῶν Κορδναίων. ἍἈπαρ. |. 67ο, που "Το πιουπαίη οί στ Σ ξ, ω 
τος οοαμεπης Βηρααφ οκ ιός φον. ὃν 

ο ππσαπίαίπα οἱ εἰακαίσαὶ ροορταρ)Υ!  Ῥακκαρο οἱ Ακκιτ-ηακἰτρα] 
ἑπίοσιως ο Ον Ἡ πας αἰθνκίοά Ὀοένοση νο Τμτίας απά Όνε 
Οπεας Ταυ.) 

ἔτι µέρος πι. Ο, αρ. ἱ. 611, ποῖς "Το Ἰοεονά α σοι 
ς Ἡ στα : Ετ. αποασαί, ἵε. Ογίφίκες ες ΓΕ ΠΗασίνε, 

Ὁ ἡ τὴ ἀσφάλνον. Ο  0εα. νἱ. ες Όνου αἰνα]ε ρἱεκὶν Εὲ νεα κυά 

πε νουε νε εν ρε περ. 4. ποῖς 4" Ὠκοσνοτίοι οἵ εἴνατουα]ὶ 

.”.. 
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414 ῦ ΤΗΕ ΡΗΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 408ΡΕΙ, 

απά Ἠήαππεῃ, κος) 5 λοο πηπάς αἱ Οοὐεὶ Ταά{ αροΏ οπο οἵ Εἶνα 
πιουπίκίης Ἰἀευ ιβ ο νον Νἱαίΐς, ρτοῦαυ)γ εκρ]αία ΠνΑΩΥ οἱ Όνονε 
Ἰουαὶ ἐγαοίείους) (0. Βαν, Ακεγγίαν ὨΠκουσεγίεε, 1ο8). Ἶπ νο 

ἑαῦΐαι ῬΑτ-παρ]ήκείπα αγ "Βίκ Δαγε οἵ Ὀέωπον ἵ αρτοκᾶ ονος 
ἔε {ος οπυ]κ{ηᾳ’ (Ώεΐνες, ορ. οἵξ. α). 

Ὁ 6 ἀποτροπιασμούς. Ἀίααρ. Τυἱά, ποῖο ᾳ “Ἐτ, Ἰπποστικηξ τοςος- 
πἰχοὰ απά πιεπε]οποὰ οπς οἱ Έ]νονο αππα]οίς ἵπ Ἠ]κ Οαἰαΐοφμε ἄε ἷα 
Οοἱἱεσίίον ᾱε Μ. ἶε Βαγον ας Βελν, Ληῖ, Να, 89. Ἠστοκαα, ποοοκή- 
ἰπᾳ ο Ἠπερετο, σα] νεα ΄ απιπ]οία οἵ φοτνοτείρα υἰτίαο αραϊπκε 
ον] αροῖ]ς,) 

Ὁ 6 Ἱερώνυμος. 860 413 ἆ 9, ποίο, 
Ὁ Ἰ Μνασέας, οΏς οἱ ιο Ἰαίατ Βοερίίος (οἶγο, π.ο. τΤ), α πένα 

οἱ Ῥαΐατα (ος Ῥαίτας), ν]νο (χαγε]]εά ἵπ Ἐπτορο, Αφία, απά Αγίου, 
απά το α- ποτ οα]]θά Ρεγίρίω (Άθλιοι. υ, 341 Ο) απά 
αποζλετ 0σποεγπίπφ Οπασίει. Οπίου, Ερ. Σαα. Φε. «11: πι, 
Ρίο. 6. απά Β. Βίορν. 

ο 1 ὑπὲρ τὴν Μωνάδα. Ἀίηγας ἵς ππεποποά υπᾶσς Ενα Ώαίπο 
Μπηϊ Άπποηᾳ Όνο Κἰπράσπι οἵ Ατιοπία ἵπ ὅετ, Ἡ, αἸ “Οἱ 
ἱορε]νετ αραἰηοί Ίνα νο Ἱπράσας οἵ Αταταε, Ἁῆππί, απά 
ΑλκεπαΣ.) | 

ο ῥ ἐπὶ πολὺ σωθῆναι.. Ἀίααρ. ἱ. 674, ποῖο 4, ἵς πο ουστοσί ἵπ 
πια κίηρ ἈΝοοϊας οἵ Ώαπηβδους ΔΥ Ενας νους γοπικῖων οἵ ενα Αεὶς 
ἔπετο αἱ {ο ὃς 86ες οἩ (ἶνο {ορ οἵ λίουπέ Βατία 

12] ἆ 5 ᾿Αβιδηνοῦ γραφῆς. ΑὈγάεπας Ἱντοῖο α Ἰήκέοτγ οἱ Ακαγεῖα, 
Ώνο [Γαρπιεπίο οἵ νεο] νεο ρυυἡκ]νοά Ὦγ Βοαἱΐμας, απά Ὦγ 
Βἰομίες, Βεγοκί Ολαϊάαεογωπι ΠΗήκογία, 1άρ9. 1845. 86ο Ὀοονς, 

414 ᾱ, 456 ᾱ, «51 Ὁ, ο. "ΟΙ (αάο, Ιωίαν. Β, ϱ) κἰαίοι ναί 
ἵνα Ὑντοο ἵπ νε Τοπίο ἀῑαίοσ, Βονεταὶ {γαριιοπίς οἵ Ἱα γγουῖς 
τὸ ρτοβεγγο Ὁγ Επφουίη», Ογτί]]ας, απά Βγπου]]υς  (Βπ εν, Ρία. 
ΟΚ. απά Κ. Βίοφγ.). 

ἆ { Σείσιθρο. ὮἈϊαγέιγις ἴν οπ]]οά Ὦγ ΟΥ! οἵ Αἰεκαπάτία 
(αάο. Πωίαν. 1. ϱ) Χἰκαιγας, «αρροφοά Ὦγ Ἰήπη {ο ἵνα απ Αφγτίων 
Ώ 1ης {ος Νοαμ. Ἀίπαρ. ἵ. 665 ' Χἰκαλχος Ἰνε]ά Όνο κοορίτο ἴος 

εἰρ]ίρεη κατ! (64.8οο γεασκ). Τξ νγας ππάετ Ἠΐπι ναί Όνο ρτονί 
ἀείυμε {οοῖς ρ]αςο.) 

Αποζμις {οσπα οἵ νε Ἱερενά οἱ Χκαίλγις 9 {οαπιᾶ ἵπ Βστοκαν, 
(γαρτη. χν, απά 9 Ένας τε]αίοά Ὁγ λααρ. . 614 “Ἑγ αὖ οτδες οἳ 
νο ροᾷ, Χκαθλντος Ἰοίοτο εποατκἶπᾳ Ἰνκά Ὀτίοά ἵπ νο ἔσννν ος 
Ῥρρατα αἲ] Ώνο Όουἷκς ἵπ νεο] κ απουφίοτς Ἰναᾶ οί {ον νο 
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εποὰ κεἰοπουν--- νου οἵ οσκεῖος απά οπποπα, “"νη Ἠ]ον Ίοτο 
Ένα ἱνορίαηίης, νο ππἰάαἶς, απά νο οπᾶ. ου νο Ίνα 

α «8 τοίσο (οι Ἠδανεν οπ]οίποά αροη Όνεα {ο ο 
οπέ ἑοπατάς νο ροᾷς, {ο ποατη {ο Ἠαυγίου, απᾶ {ο ἁἷς πρ 

ἵο Όουία Ίω οτάος λαέ ΕνοΥ πιίᾳΜέ ὓο Ἰαπάοά ον {ο {πέυτο 
κκ. ΤΗΥ οὔετοά εαοτίβου ἵπ ἔπτη, νεΥ τεραϊποά 

ο ---ιαωιοάφω, 

ο... Οπίου, Ερή, Εαα. ΗεΙ. 35] «Ώοούίηο ἴω που 
τη Βαϊάκι απά νο Ῥακο]λιαὶ ΟἈτοπ]είο, .. . ἵω Α. η. 445 αἲ ἔἶνο 
Ονυπεῖ οἱ Νίονδα (ἶνο α9ί]ν οἱ Ὠαθείως ἵν αἰκο ένο εφ οἱ ζαπο. 
Ος Σοκορίν. Βαί. Γωά. 1. Ἰ. 43. 

ο ᾱ Ἰ Ἀνππάροισιν. ΟΕ. Ὠτίνες, ορ. εἴξ. το» ' Βερ]νατνα τα (2 Κἴπρε 
ανα, 4) --ἷνο ἑοτππαίου ἵπ νο Ἠεῦτονν ἁπα]---αχο (νο ἔνο 
Βίρρατε, Βέρραγ οἱ Β]ναπιδα)ι (νο «αη-ροά), απά Βίρρας οἱ Απι- 
πίέαπα, εἰικίοά οἳ Ένα ορροείίο απλα οἵ α οππαὶ Ποπίηα ἰπίο 
Ένα Επρλιγαίος, αουξ ἐννεπίγ-Βνο πιῖ]ος ποτ οἱ Βαυγ]ου.’ 
 ᾱ 8 εἰδίως . . . ἀνέπλως, 'αἰταἰρ ένα Όνομα λα γογαρο.) 
ο παραντίκα μον κατελάµβανε, “ Ὀοραη αἱ οπο8 {ο ονετέακο πι.) 

 .Ἱ ὑπ ωααμος. 
4ἶδα ι Τρίτη δὲ ἡμέρῃ. Το (αὐ]ο «49 Εἶναί Εἶνο κίοστα ταροὰ 
4αγο απ πἰρ]τν. 

ο ων ἑκόπασε, νο ακυαὶ οΙρείσα! ρίταρα, Ζεύς ος ὁ θεός 
"Ἠαίας ππδατεουά, Ίω νο ἑοκὲ οἱ νο ἑαδ]ος {έ ἰ9 "νο ροὰ πο 
πα] νο ταία ̓  (Μαρ. {. 668), ος “νο Ἰοτὰ οἱ ἐἶνο γενεά” 

ο µετία, "Ίνα νο κονοπ ἆαγ αττίνοὰ 

Ι ἱπουρ]ε (οτι α ἆοσε, απά Ἰοί {ἱ κο,’ Δο, 

(Ὀσίνες). 
µετία, Ενα Τοπίο ἔοστα οἵ µεθίε, Ἀοτ (νο αΠΑΙΟΚΥ οἵ προίειν 

. ἵπ Ἠσα, ο. ἐκ. 88, κ. 1σο, χΗ, ϕ, 6οπις {ο Ίνανο σου οοσταριοά 
ἵπ Εὐκοὐίων ἰπίο µετήει Ὁγ α- ΤΟΥ ακυαὶ ἠαείκα. 

8 1 ἀχανέο, Οἵ. 19 ἆ τ, ποῖς, 



41δα ΤΗΕ ΡΠΕΡΑΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 6οβΡΕΙ, 

α Ἰ ἀλεξφάρμακα, Ο. «τη Ὁ 6, ποίς, 

19] ο Ἰ τὰς τροφὰς ἐπιτηδειστέρας. Ἰωαοῖαη, Λίασγοδίέ, 219, αἴοτ 
πηοποπίηρ νο ἐταδίείον ἐλναὲ Τοϊτοκίας Ἰνκά Ἰνοὰ ἐντουρ]ν εἰκ 
Εεπογαζίοῦ», οὔφετγος Εναί Τὲ γγας οτού/υ]ο ναί 4 Ἱπαπ ἀσνοίοά {ο 
Όλο ϱος απά αἀορέίηα α ΥοΓΥ Ῥατο πποᾶο οἳ Η{ο (διαίτῃ) Ἰωνὰ νου 
Ά ΥΟτΥ Ίου επποι Ένας Ίνο ρἶνου (ἶνο ἔνεο βπΠΟ ΤοπΔΟΠς ας οπορίνας, 
1 αεἶδηα Ἀἶφο 8ΑΥ9 Όναί νο Οήποφα πετο ποροτίοὰ {ο Ἰνο οο 
γοαγα, απά ναί Όλο επρροθοά οπ1βος Ὕνοτο {νο ο πσία, κοῖἳ, ος 
οεροεἰα]]γ (ἶνο πιοᾶο οἱ Ηνίπα, νε Ὀοίηα αἲἲ ννκίος- ἀτίπ]κατα, 

ἆ ι εὐχρηστίαν, 'πβεζα]ηονς. Ο, Ρο]γὺ, ἐκ. 7. 6 τὴν πρὺς πάντα 
τόπον «ὐχρηστίαν τῶν Νομάδων. 

ἆ { ὁ µέγας ἐνιαυτός. Όπ Όνο γατίους Ἱεπρί]ς ακοτνοᾶ {ο ενα 
Ογεαί Τεαν ούπάρατε 8496, 

ἆ 6 Μανεθῶς, Εως οἱ]νοτ ποίίοοο οἱ Μαποίλο 9ου 44 ο (οἱο), 
155 ἆ, δοο ο, ἵπ εν Ἰαδέ ραβεαρο Ένοτο ἵνα αποίκίου οι να 
ροοοπά Ῥου] ο ενο Εφηρείαν Ηἰπογψ (τῶν Αἰγυπτιακῶν), Εἶνο ννοτ]ς 
Ῥοχο το[οστοὰ {ο. 

ἆ 8 Μόλος. {οφερ] Ίνα Μῶχος, νε]νο ἵς ποπ οποά Ὁγ ΑΏνου, 
Η1, 126 ας α Ἠτίίετ οἩ Ῥ]νουπλοίαη Ἰήκέοςγ, Οἵ, {91 υ. 

Ἑστιαῖος Ο{ ντου ρογκοῦς ππεπ οπεᾶ ππάᾶσκ η Ώδπο οπς 
Ἡ ἀειοττυσά ὃν Α νεα. υἱ. 473 35 α παίῖνο οἵ Ῥοπέαα νο Ὀοπκεοά 
Όναί Ίνα νὰ πονετ 8860 νο καἩ τίνο ος οί, Ὁνδοπ κο Ίνα ϱανο αἲἲ ήν 
πιο {ο εαἀγ. 

Ἱερώνυμος. 89ο 413 ἆ φ, ποῖο. - 
ἆ ϱ οἵ τε τὰ Φοωικικὰ συνταξάµενοι. Έοτ οἵτε ζοπορίνας Ίνα ου) 

οἱ, Ὑνλήοἷι Επιλες νο αἰαέεπιοπέ {ο νο ντου νντίοτς παπησὰ αὔονο, 
ἆ ιο Ἑκαταῖος 86ο 151 56 6, ποῖς, απά {17 ὃὉ Ἰ. 
Ἑλλάνικος, καὶ ̓ Ακουσίλασς, Οἵ. /Ἴδος, 

4 τι Ἔφορος ΟΕ «όν υ. 

Νωόλασς Ὁ. {11 ἆ το. 
14] «16 Ὁ 2 ὁ μικρῷ πρόσθεν δηλωθεί, Αυγάεπας, ο, τη ἆ 5. 

Ὁ 4 Ἐν τῇ δή 1, Ἐν τῇδε Ο, «ἵπ Ον ουππίσγ. Ἐν τῇ δ ους- 
τεχι Οπ{οοπι]ά,᾽ Ἠκας]ν, Όγας, δίδ. Η1. ϱ], ποῖο, Τ Οαἱκοω αν 
τεποίηρ Ἱπδαης "ἵπ νο {ουτε ρεπεταίον  (Νοαΐν, Ἠκπα, Οµπκὰ, 
Ἀπιτοῦ), Γὲ 9 Ἰναγά]γ {ο ἵνα τουοποῖ]θά γη] τοὺς πρώτονε ἐκ γῆν 
ἀνασχόντας. {μετα οοπ]εσέατε Ἐντὶ δ᾽ οὗ, ἱπερ]γίαρ α ἀοαυ]ο ἠασίαπα, 
Εἴνου α ετγ βοοὰ βοηφο, “ ΤΊνετο ατο 801 γν]νο βΑΥ,᾽ απά {9 πάορίοά 
Ὁγ Ηεἰπ]είνεν απά Ὠϊπάοτί, Όαέ το]οσίεά Ὦγ Οαἱκ{οτά οἳ αοοουμΕ 

οἵ Ένα Ῥοτίο ἀῑα]εσε: “ὩΏοτίσατα ἐντί Ἰοπίου αετοί Αυγάεπο 
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γτ-.. 6ΗΑΡΕ, 12-15 4168 

υ------ οσοόο Δαοάίω Ἠ]ρας) λα ὀθημε 
Ῥου. α. χον η, 

-38 6 θεῶν καταφρονήσαντας ἀμείνονας εἶναι. Ο. Πάε. 1. 66 κατα- 
Αρκάδων κρέσσονες εἶναι. 

Ἔ 6 τύρσιν ἠλύβατον. ο. Βαέπι, Πεκ. ιτ “Ἠλίβατος ἵπ 
« .. τ [ο αἳννΑΥς νο ερ] νο οἱ πέτρη . « « 8 εἴδερ Ἰνεία]νε, ἀἰβίου]ε 

ο ἵνε ει ϊνοά, ἃς,᾽ 
ο Αα Σας Ας βιφβίωτω. 

Ὅο 9 λέγεσθωι Βαβυλῶνα. Ο{. θα. χἰ. ϕ 339, “οοπήμείον” Ῥπέ 
Βαλεαδας, Οωκεί/. ”πκογ. Ἱ. 14 (128) απά ππαηΥ ο νοτν Ενπ]ς ναί 

ο ΒΑ ος ΒλδίΙα πνοδης 004 ραίο-γναγ.) 
μι ο. πολύθρουν φωνήν. ΟΕ. Λεκολ. δρρ. 98 

µετά µε δρόµοισι διόµενοι 

ιν. Το οἰαίεπιοπέ οοποστηίηᾳ Εἶνο ἵνατ οί 
Κτοπος απά Τήση αραἰηκέ (ἶνα Ἠενν Τ8ο οἵ 1ποη ἵ ἀετίγοά ὮΥ 
Αὐγάεπας {τοι ΟΥας, δίδ. Ηἲ, τα: 
κ καὶ µαχέσαντο Κρόνος Τιτάν τε πρὸς αὐτούς. 
ο ο 1-17 ο 4 ὁ δὲ τύπος. . . ὑτυχοῦσαν. Τ]ο γ]οῖο οἱ Οἱ 

κ ἰαίοπηεπέ ο ἔαΚος πο {χοπ ΑὈγάσπας, Όπέ {τοπ ᾖοφορμ. Απί. 

αμα, ἵ. 4- 1 
15] 4 5 Σίβυλλα, 8ου λίτ, Ἱαρίοη)ς οχοε]]οπέ ατίῖο]α, Βποεἷν, 

ο να. Ολγίη. Βίοφγ. (ΒΙυγ]Ηπο Οταε]ος). Α κ οἱ εἶνο ΒΗ0γ] ἵν 
ο. Εἴνει η Εἶνο ΑποΏΥπηουε Ῥτοίορυο {ο ἐἶνο Ογαεωία δίγΠέπα, Εσαοὶν 4, 
ο απά ἵω Ῥαυκκα, 826, ΟΙ Νοαπάσς, Ολωγοὴ Ηία, ἱ, 246" Ναίονος 
ο αν παρε ἵνο Ἰγίωρ δὲ νο Ὀοξέοπα οἱ Ένοβο αποϊεπέ Ἰομεπάν οἱ 

ος Όνο ΒΠγΙΗπο ρτορλεείσα, οί νε]]εῖι ἴ]νο ῥτοίουπά Ηογαο[ίέαν Άνε 
ο Ἱναπάτοά γεατ Ἱνείοτο Οιείοί Ίνα καἰά, "' Τ]νείς απαΔογησὰ οαγηοκέ 

ος πονάς ροκοὮ γεν ἱπερίτοά πιουν τοκοξ ἐντουρὴ α- νουκαπά 
γεασα, πιο ππφ ασ οπα 1 ενα οοπκεἰουκησκα οί εως α ρτορ]νοίς 

εἰεππε ἵπ ραρκ οίκο) ναί ἵπ νονο ργούἱσξίοῦς κροκο οἵ (νο 
{μίος οἵ εἶείεν απά παίίοπα, απά Ἱποτο ραγ σπ]ατ]γ οί α Απαὶ απά 
. κοἰάεη αρ. οἱ (ἶνο ποτ], ϱα νο ουεµκίοη {ο ἀΐνοτν ἰποτρεοίαίίοια 
Ἰοά αροῦ ον απά Ογωέίκη ρεἰπείρίος.’ 

4 1 ὁμοφώνων. Ί]νο οτἱᾳίηκὶ Ῥάκααρο ν ΟΥας, 8Η. ΕΗἱ. φ]--τοι 



4164 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ 40βΡΕΙ, 

αὐτίκα δ ἀθάνατος μεγάλην ἐπέθηκεν ἀνάγκην 

πνεύµασω- αὐτὰρ ἔπατ' ἄνεμοι µέγαν ἠψόθι πήργον 
ῥέψαν καὶ θνητοῖσιν ἐπ ἀλλήλοις ἔρω ὥρσαν. | 
τοῦνεκά τοι Βαθυλῶνα βροτοὶ πόλει οὔνομ' ἔθεντο. 

Τί Ῥαδκαμο ἵν φποίεά ΡΥ Τηεορ]ήτας, 4ά Αωιοΐψε, , 38: απᾶ 
8οτπο οἵ Όνο {οἱ]ονείπα γεγρος (1ο8--τ 1) Άτα φποῖοᾶ ὮΥ Αεναπαμοτας, 
Ίεφαί. 1ο, απά Ὦγ Ῥετεα]]. Λά Ναίσπεε, Π. τα. 

4 Ἰ Σοναάρ. Όσο, χὶ. ς ΒΙήπατ. 
ἆ 8 Ἑστιαῖος ϐΟ. «τς ἆ 8. 
4 ϱ Ἐνναλίου Διός. πο θν Ἀνμέλων ών ᾱ 

Άτεα, Ἠοσπι, Π, απ]. α1ο, αχ. 6ο. Ἶἵπ α Βε]ο]ίοι ον Απκορὴ, 
Ρίω. 45] Επγα]ίος 9 ἀεκοτῖοά ᾱ5 4 8ο οἳ τοπος απά Ένα : 
Ελ] νιου]ά Ἰεκὰ {ο Ἠς Ἰείηρ ἰάεπιβοά νι Ζουν. Ῥτείίος, ὤν, 
Α/γΙΛ. 55. | 

ἱερώματα. ΟΕ. 3 Μαοσο, κ. φο, γι Ετίεσκο]νε”ν ποῖς “ἱέρωμα 
Κὔπητηί απκδοτ αη. Βέοἰ]ο πἰτρεπά» (2) νος; ἆετ Εἰγππο]ορίο εα[οῖρο 
Οειοείλείεε: Ὑ αμ. ἁοπαγία. 

417 α 1 ὑπὸ τῆς ὁμογλωσσίας τὰς συνοικίας. ᾖοφορν, 4πί. ἵ, 6 (6) 
Ἰναβ ἀλλογλωσσίας απά ἀποικίας, |. ο.  νεγ ννετο φοα{εγεά Οτουρἒι 

ἀῑνεγεῖεγ οἵ Ἱαηρααμο. Επκευίας τησαης Ενα, ννΊνευ εἴγαν κοκ {οτος, 
Λ8 ΤΙΔΏΥ 5 βροκο Ένα 41ης ἀἰα]οσί {ογπισᾶ α οοπααπ{Εγ, 

16] Ὁ 8 Νικόλαο, Ο 413 ἆ το. 
ο 1 ἔπηλνς Ο Λανολ. Ῥεγε, 143 

πῶς ἂν οὖν µένοιε ἄνδρας πολεµίους ἐπήλιδας ; 
απά ΤΕ. 34: διρΡΙ. τοῦ. 

ἆ ι ᾽Αβραάμου οἴκησι Ἠπείπρε, ία. Β. «Ώαπιακοις": 
Ν{οοίαας ΄ πνεπέίοῦς α γ]]]αρο οπ]1οῦ "' εἶνο Ηα ία Ηίοπν οἵἳ ΑὈταϊναπα,” 
νἨ]οὮ πια ο ἱάοπείσαϊ νε τν εἰ- Βωγσελ, ντου παῖ]ος ποτῖι οἵἳ ενα 

οἴεγ, ννετο (νετ 9 α εοεῖψ καστοὰ {ο να ρασίατε],” | 
4 1 διαίρεν, εαῦ. ἑαντόν. ΟΕ. Ῥοἱγὸ. {. 31 διάραντες δὲ τὸν πόρον 

ἀσφαλῶν. 
ἆ 12 ἐκφανλιζόντων. Ο6, Ἰωπείαπ, Μεγο, Οοπά. 66] εἲ μὲν ἐκφαν- 

λίζοι τι τῶν λεγομένων. 
418 8 1 διαπτύσσων. ᾖοδερὴ.  απ{ο]άΐπᾳ,  εκαπήπίπα. Ῥίαι. 

/ε04. 858 Ἐ τὰ περὶ τοὺς νόµους γεγραμµένα φαίνεσθαι διαπτνττόµενα 
μακρῷ κάλλιστά τε καὶ ἄριστα, Τὴο τεπάίηᾳ οἵ να 188, οἱ Επακουΐαν 
διαπτύων ἵψ φας απκυ ία υ]ο, 

17] οἱ Αἰεχαπάες Οοτηε]ίας, καγπαησά Ῥο]γ]ήφίοι ἴγοι κ 
βτεαί Ἱεατηίηα, ὙΑΦ α Ὠπίίνο οἱ Μ]οίας (Βιάακ), ἴακει ρείκοπας 
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ποοκς Στ. ΟΗΑΡΑΒ, 15-17 418ς 

αν οαππραίρης η ὤτεοεο (μ.ο. 81-84), πιά πικο α ἶανο {ο 
. Ἱοπέυ]ας Βατα (01 πος ουπ{εδετα ο), νεο πο Ἱνίπα 

{ο Ἰής οἰ]άτεα, απ ανα Ἠπι Ἰής Ἠοχέγ, ὨἨο τοῖς «πποτο 
ον Εναν α τπαη οπἩ οοσμΕ᾿ (Βωίάαε, Αλέξανδρος), απποῦῃ νεα ΄ 

Ὑ οἵ ενα γατίους Βο]ιοοία οἱ ΡΗ1οφορΏΥ (Φιλοσόφων διαδοχαί), 
πά απ Γπίογρτείαείοα οἱ ενα Βγέ ναροτεκη αγτη νοκ’ (7οἱ]ας, Οµέπες, 

ο αα. 496, Ὠίορ. Ἱ.. η, α4 {). Το Ῥακεαρο Ίνοτο αποϊοὰ ὮΥ 
ο Εακουίας, τοι ᾱ- πο] Περὶ Ἰουδαίων, οοπαϊκές οἱ οχἰτασίς ἴγοπα 

βοτετα] πίστα ο Εἶνο Ἰήκέοςγ οἳ δαάφοα, απᾶ ΠΙΑΥ ρορα(ϱἲγ νάνο 
ο οσιδᾶ ρατί οἱ Ἰΐ ρτοαί ᾳοορταρ]ήσαὶ ννοτ]ς οἱ ποατ]γ αἲἰ εοαπίτίος 

ο. ο Εἶνο Ἰκποννη νο]. Τε ἰ9 {ο Ες οοἱ]οσέίοη οἱ οχἰταοίς, φποίοὰ 
Ὁγ Εμκουίως, "ἶιαέ πο απο αἱπιοκέ οπεἰτοὶγ ἱπάσυεθά {ος ους 

ο ποφιαἰπέαπος γε] ἐἶνο οἰάοαι Παάμθο-Ηοἰ]επίφίο απά Βαπιαγίέση 
ουπρί]αξίοπς οἵ Βετρέατα! Ἰκίοςγ, νν]νοίῖνος ἵπ ροσεῖο ος Ρτοκαΐο 
Ίοστα, πι ἔἶνοιο οἵ Ὠειησίτίας, Ἑπροϊσιπυς, Ατίαραπυς, Ατίκίοςς, 
-- Ρ]]ο, Τηουδσέας, απἀ Ἐκοικίοὶ ̓  (Βο]άτος, «Πειοίκὴ 

ο  δς Πολιάντωρ ὀπωλφθὼς ἐν τῷ Πορ) Ἰωωθαίων συγγράρµατι 
ο ἀνέγραφεν κ.τ.λ. Το βευιίπεροκα οἱ Ρο]γ]ηφίος΄ς γνοτ]ς {9 ἀε[επάοὰ 

-"μὰν οοππ]ποίηᾳ ρεουν )Υ Βπουάοπίμαί, 114-840 (Θολίτος, 

ο 5 Ἰ Εὐπόλεμος, Ἰνοκίάθο (νο νεοτῖς Ίνετο αφοττυοὰ (ο Ἰίπα, ὧν] οἷν 
ο Επειδει να] (44) τορατάς 46 θα οχίτασε {Γοῖη 4 Ίαγμος ννοτὶς, τοῖς 

ο Ὀουῖς Ον ελε Εύπφε ἐπ «Γωάαεα (Ο1σπι. ΑΙ. 411). 
ἐν τῷ Περὶ ᾿Ἰουδαίων τῆς ̓ Ασσνρίας φησὶ πύλιν Βαβνλῶνα, Τ]νο 

πηϊαέα]κο οἵ παακίος τῆς ᾽᾿Ασσνρίας ἀορεπά οἳ Ἰουδαίων Γηκίοκά οί 
ο πόλο Ἰμν ϱἴνοι ἕο Ενα Ἰνοοῖς νο {αἱκο Εε]ο (πα εν Ρία, ΟΚ, ανά 

ο. Βίοφ. Π. τοι Ὁ) Περὶ τῆς ̓ Ασσερίας Ἰουδαίων, 89ο Οογγίφενάα. 
ο ᾱ 5 τῆς Βαβνλωνίας Καμαρώη. Οἵ, 0µαο. δίδ. Ηἱ. 18 

- ο ἄν ἐν ο λωοκκο πλω Αἰακκοάνο ἵω Μὰν οδδίων 

ο Ῥτοροκοὰ (ο καρρὶγ Ὦ} Καμάρινα {τον Ελ ρβρφαρο. 
ά 1 Οὐρήν Άβα οποίας Όνο ῥτοοϱί ῥακκαρο Βεϊγαάος, 

Οωαεί{. Γπκον. . τη (149), ππίίος " Πστο, κ αἲἲ ογοπία, νο µοσπν 
{ο Ἠα νο, κο {ας α- νο ἀρθείρπασ ίσου οἵ Ἰουα11εγ ἵ ουποσσησά, α τα] 

ος σα νεληεὶν ἓν ἰπδσρουθοσί οἱ νε]ναὲ βρροασε {ο ἵνο εἶνο ἐγαάλήου οί 
πι Ενα Ἠδίο: απ {ὲ ἵς ουσία ϱ)γ α Μίταηᾳο οοἰποίάσηου ναί Καμαρύη, 
- που οκρ]αίποά (γουα νο Αταὐίς, ακργσακος (ἶνο πιθαπίηᾳ οί ππου- 

. 



4184 ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΕΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ 6Ο0ΒΡΕΙ, 

ἴοννη, α΄ παπνο πν]ήοὶ που]ά κας Ότα ος Οὐρύῃ Ἰλκο πο οὔῖνος 
ΆπποΏᾳ νο αποϊοπέ ΒαἈγ]οπίαη ἔογνην, Ότα νας ρτουαυ]γ Ένα 
βοαί οἵ νο νοκ οἵ νο ππουη 4ο εν.’ 

µεθερµηνενοµένην, Χαλδαίων πόλιν. Της Ἰάδα ΠΙΑΥ νάνο ατίκου 
ἔγοπα ΄ νο {αοί Οναί ]νο ΙΤ ΧΧΝ. 4ο πο ἐγαπκστῖνο Ένα παπιο Ότ, ὃν 
ει ἰέπίο {ος χώρα. Ἠκείηρ,, Οία. Β, «Ότι ε.. ει, 
χἰ. 38. 11, αν. Ἰ Ἀθὶλι, Γκ. 7. Ῥετ]ναρς χώρα ππαΥ ἴνδ πηραπέ αν 
α σαηκοἰρίου (Π. Α. Ν.). 

ἆ η ἐν τρισκαιδεκάτῃ. Αὐταλαπα νγας Όογη ἵπ νο ἔπν πεποτα- 
εση {γοπα Νοαλι (ση. χὶ. 1ο--.1) ας ἴν εἰαίοὰ η νο Αταξ νοτᾶς οἳ 
Ομ κοπίοπος, Τ 86ης Εναέ νο ἠπίετρο]αίίου ἐν τρισκαιδεκάτῃ 
ΣΙΑΥ ο ἆπθ {ο 410 ἆ ᾗ Μετὰ δὲ τρεῖς γοεὰς ᾿Αβραὰμ γεέσθαι, Ένα 
Όντου ρεποτα(ίοης Ἰχοίης αἀάοάὰ {ο νο ἔοη Ῥτενίουκ]ν πιοπεοποά, 
8ος Βολμίπετ, Πυἱά, 219. 

ἆ 5 τὴν ἀστρολογίαν καὶ Χαλδαϊκήν, ΟΕ. Ῥ]ή]ο, 464 Μ. Χαλλαῖοι 

καὶ γενεθλιαλογικήν: Τυἱά,. 465 Μ. πούτων λεγομένων ἐπὶ τῇ τῆς 
Χαλδαϊκῆς δόξης ἀνατροπῇ κ.τ.λ.: Τυἱά. τα Μ. παραπεμφάµενος οὖν 
τούς τε κατ᾿ οὐρανὺν περιπολοῦντας καὶ τὴν Χαλδαϊκὴν ἐπιστήμην κ.τ.λ. 
Ἡ9 οἱ» (Ἰνοτοίοτο Ε]ναί γνο πηυδέ υπάογείαπά νε Χαλδαϊκήν οἴλνος 
ἐπιστήμην, δόξαν, παιδείαν, οἵ 801 ποτὰ ππσαπίηᾳ “φεῖσπου ᾿ η 

4 Ίπογε ϱεπετα] βεηδο ἶναη ακίτο]οαγ. 

ἆ 8 τροπὰς ἡλίον καὶ σελήνης. ΑΔ τροπάς ἵ πο Ίνετο Ἠπηϊισά {ο 
Όνο ας, Τξ ποαρί Ίνανο νο ρεπεγα] βεη9ο ΄ πηραν, απά πο πιοτε!γ 

ρο]κε]ορς) ας ἵη τους Ἰ. 

ἆ 1 τὸν ἀδελφιδοῖν αὐτοῦ, ενα τοπάἵτᾳ οἱ 10, ρἴνεν α [οσα {ουπᾶ 
οπἱγ {η ΤΧΝ, Οµπε. Η. 4 αἰ. ἀδελφιδόν ἵε ρτοναυἳγ α οοργ]αν 
εττος, Όπί Ἐτειδεπ να] εαρροκίς Ον ξ πιαγ ο α οοτταρίίοα οἵ 
ἀδελφόν, ἀοε]γοὰ {τοιι 09π. χἰν. 16 καὶ Λὼτ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 
419 4 ἐπεμβαίω. (Ο. 8ορλ, ΕΙ. ἠδ6 

ἐχθροῖσιν αὐτοῦ ζῶντ' ἐπεμβῆναι ποδί, 
8 6 ὑπὸ πόλεως ἱερόν. Α9 Όνο ἐσχί αἰαπᾶς, Γξ ππυδέ Ἱπδαῦ Ενα 

Αυταλναπα γα αἁπι]Εοὰ ας α ϱυοκέ ἰπέο α ἑοππρ]ο οἵ ἶνα εἴεγ οα]]οά 
Αγραταλμ, οἳ ὑπό νε εν νο αοσακα{ἶνο 966 Ποπ, 1ῇ, χὶ, τ8ε 

ἀλλ) ὅτε δὲ τάχ ἔμελλεν ὑπὸ στόλο αἰκό τε πεῖχον 
ζέεσθαι. 

Ῥωξ 1ὲ βοοτης πο ἱπαρτοῦα υἱο(]ναξ εἲς ΠΙΑΥ Ἠνα νο {α]]οη ου ξ αῇἴογ πόλεως, 
᾿Αργαριζώ. ὉΥΝ ὴπ, πιοσηπὲ Οεἰαίπ,) κο-εα]]οᾶ, αν Οοκοπίας 

Επ», Γτοπα 4 οοἱοηγ οἵ εἶνο Οατλκζέοα, Το αγτοποσας Πποτρτεία- 

30ο 



Εμοξ Εναὲ ο ἑειηρίο οἱ "Το Μονέ Η]ρὶι Ίνα, αέῑος Εἶνο οχἰἰο, ὑωί]ε 
Ἡ Οακίτη, ἵπ Βπν Πίο οἱ (λε Βδίε ἵε ἵ (ταπεϊαίεά 

4 ἐν Ἠλιωντύλαι τοῖς Αἰγνκτίων ἱερεῖσι. ο. Πάι. Π. 4 οἱ γὰρ 

ο Τ ες Ἐνὼχ ἀναπέμπειν. Τ]οκο οοπ(αφοά εἐαίσππθηία ανουέ εἶνο 
Ππγεπείου οἱ παίτοποἵηγ ατα οἱ 6ουγκο υπ]κοτίσα], πιά ἱπεοπάοὰ {ο 
εἰοσίήγ Εἶνο 1 ονεκὲν πε ἶομ. 
ο ᾱ τ τὸν πατέρα τῶν Φουίκων. Ῥτοῦαυϊγ Ἠαπα 9 ππδαπί. 68ο 

ο ποίφοπἆρ. Ο Ηάι. 1. α, απά γΗ. τοφ ' Νους νεφο Ῥ]οεπίοίαπα, 

το ποουτάΐπᾳ {ο Ενείτ οννΏ ποοοαπέ, ἀγγε]έ οἳ οἱὰ προ νο Εοά 8ος: 
το ἀναξ Όνεπου ἴνεγ ετοκφεᾶ, πιά πουν ἠη]ναὈ]ὲ Εἶνο 8ος-οοκκέ οἱ Βγτία.” 
Ὁ. θα νο οχἰοπὲ οἱ εἶνο Ἐσγίητασυπι Ματο, αν ἰπο]ιδίηα ἐἶνο Ῥοτείαη 
Ομ, απᾶ οἩ οἵῖνετ αοεοαπίς οἱ ἶνο οτἰρίη οἱ Εἶνο Ῥ]ουπίείαης, 966 
Βιταῦ, 42 απά 784. Οἱ Ηκεύηρή Πία. ο/ ελε Βἰδίε, 11. 8Ρ8 “Τ]ο 
οεἰρίη οἵ Εἶνο Ῥ]οσπ/είαη ρεορ]ο ἵ9 γνταρρεά ἵπ πιγκετγ. 
ο. 4 5 Χούμ, ρομήδἱγ α οοτταρίίου οἱ Οναπα.” Οἱ, ᾱ. Ἠ. (Βγο]ν 
Πας ας) "Το Ηοῦτονι ννοτὰ ἔαπι ἵν ἱάσπεσαὶ γε τει νο Εργρίίαν 
Κλαμπ, Ὀοίης ρτοροε!γ ντεέευ Κα, Κλαπα, ος Κλοπ. Βαί ἵπ 
δει, ἔκ. 18 Ἠαπι ἵν Εἶνο {έΐνος, πο {ἶνο κοἩ, οἱ Οαηβαη: οἳ Ελ] 
ποἰαξίοπελήρ κου Ηακέίημε, Πυίά, Η, 289 (Παπ). Θα 439 α 6 (νο 

μια (Ἴνατα ἴς ρἶνον {ο 4 8ος οἱ λίονος απά 7{ρροτα]. Χούμ πιαΥ 
4 Ὁ. 9 α οοεταρείου οἵ Χούς, ' Οινὶν’ 

| -ᾱ 1 Άσβολον. Ο. τοῦ ο: Ίο ἴ ἀεκοτίυοά αἱ απ απρας ἵπ 
Γι Πειίοῦ, δεω. Πενο, 18η 

᾽Αμϕὶ µέγαν Πετραῖον, ἴδ' "Ασβολον οἰωνιστήν. 
Μεστρακίμ. Ο.εα, κ. 6 Υἱοὶ δὲ Χάμ' Χοὺς καὶ Μεσράων, Φοὺδ 

καὶ Χανάαν. Ἠωίημα, [υά, «Τῆαε Οµκὲν απά Ἁαταίπα εἰνου]ά ἴο 

το ἀπε]ωδοᾶ υπο (ἶνο Ὠαηο οἵ Κοπηί πουὰ οοσβαίοΏ Πο κυγρτίοθ, 84 
ο νομος ἔννο παίζομς Ίνεγο ΚΏονγ οομ)οἱ π{1γ.᾽ 
5 18) 440. 1 Αρτάκανο. Οἵ, Ίσα, ΑΙ. 413 ᾿Αρτάπανος γοῦν ἐν 

τῷ Περὶ Ἰουδαίων συγγράµµατι ἱστορεῖ κ.τ.λ. 89ο Ὀοίονν 29ο 1, 
αι 4τ. λα αἰίαί ραεροκο οἵ νο Όνγου ρ6κκαρος ἴ {ο μἰογίίγ 
Ένα αν κὲν ρουρίο Ὦγ εἰνονείης ναί νο Ἐργρίίαπα πετο [πάσηοά 
{ο Ένα ος Ενείς ποἰᾳίου απά καετοά ππίαᾳ (Μαπορἱγρλίος, 
445 ν ϱ) - ο] α” {ος ΠΙΑ Ὁκοζοὶ αξία, 

55 Ἑρμιούθ, Ύ]ρος ουµ]οσέαγον ναί (ἶνο Ώ ως ἵ ουπυρουπάοὰ 
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44σᾳα ΤΗΕ ΡΠΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ. σοβρ ει, 

οἵ Όσα, Αγωπη, απά η, "φπκαί Όγτο-ζπάπουα; που. αλά 
ἑαπίαπι Τῆὴο παπιο οσους αραἴηπ 41ο 4 6. ελ 

8 4 Ἐβραίους ἀπὸ ᾿Αβραάμον. "Τα ἱρποταπίήα νο. μν 
γείατο ραπ Απίαραπαπα Που 6990 Ἰωάπουα, μή ἀθοίαταν | 

γαἰεκεπασίως {λε Αγίκοῦμίο, 46” (Βομαἱο). Ἐν Ἐτουδοπνα! 
οὔρογνον Ενα νο Ώαπιο ἴν ἀοτίνοῦ πο {τοι “ ΑὈτασα," ναι οι 

Ἠΐς ΑΗΓηαπης, Όθη, χἰν. Ε3, "38, νο Ἠεῦπεν, Βου Ίο ο / 

Ὁ 2 Φαρεθώθην. “Νοποη Ἰκιά αἰπαέον ἀε[οτπικέας πι Ζοφαρ]ι, 
Α. 1. Ἱ. 8 Φαραώθης ὁ βασιλεὺς τῶν Αἰγυπτίων (Βεμαϊε). ϐ. 
Ετουάεπ ια], 169: Ὠοΐκεππαπη, 3417 “Το Ῥαρντί γἱοιά α Ίατρο 
παπηνος ο{ οκαπηρ]θς οἵ αἰπε]αν {οτπης ἵπ -ωθ.” 

Ὁ 1 ἔτη ἐκε εἶκοσι ὍΤὴο ἁπταίου οἵἳ Αὐταλναπης ---- 
Ἐργρί 5 πο ππεποπδά ἴπ νο Ἠϊν]ο, 

Ὦ 6 ἀδεσπύτοις, αρριεᾶ {ο νντίπρ» οἱ νεο Εἶνο ααέ]νοτα Ίνενο 
ὉΠΚΠΟΝΥΠΣ, α- ποτά οΟΠΠΠΛΟΣ ἵπ Ῥ]αίατον, Ἐτοπάεπιναϊ βαρρονος 
Οναί νου Ον απά νο Ῥτενίους οχίτασε ακοτ]υοὰ {ο Επροϊεπισς ατα 
ἀετῖγοὰ {τοπ 006 απιά Εἶνο βαππο οτἰρἰπα], παπιο]γ νο απΟΛΨΟΕ 
εοογ οί α Δαπιαγίίαπ. Οἵ, Βο]άτος, Πολά, 11. 

ἀναφέροντα εἲς τοὺς γίγαντας. Ῥἰαι. Τλεαεί, αΤό Α ἀναφε- 
ῥόντων ες Ἡρακλέα. 

Ὦ 8 Βήηλον. ἵπ Αροϊιοᾶστας Βο]ας {9 πποπεοποᾶ πο ας οπε 

οἱ νο ρἰαηίς (1. 6), Ὀπί ας κοη οἱ Ῥοψείάση απά Ἰάῦγα, παρ οἳ 
Εργρί, απά {α]νετ οἵ Αεργρίας απά ΈΏαηαας (0. τα. 4. 1). ο, 
Ριοά. 8ἱο. 1. 28 εἰς Βαβυλῶνα μὲν γὰρ ἀγαγεῖν ἀποίκουι Ῥῆλον τὸν 
νομιζόμενον Ἠ]οσειδῶνου εἶναι καὶ Αιθύψν, 
1Θ] ἆ ι συσκενήν. Οἵ. 11 94. Ἱ. απᾶ 8ο, Γκα, ϱἶνο οπἳγ νο 
πηεαηίπρς “ρτεραγα1ος απά ἰπαίριο Α πποτο αρρτορείαία 
βεΏκο Ίνετε ἰ9 “ οοπαρ]]α 1ο.) 

όλων. λοίοῦ να  ΒΟΤΏΑΙΠΟ οἳ Αροϊιοπίας οἵ Αἰαναπᾶα, 
α τγειοτίοίαπ οἵ Ἠλιοᾶσα, ππεπΏοποά Ὦγ Βίάαῦο, 665, πιο ἁἷν- 
Επρι]εἶνος Ῥοΐνιοεν Αροϊιοπίας απιά Μοΐου : Απολλώνιος ὁ μαλακὺς 
καὶ Μόλων, ἦσαν δὲ ᾽Αλαβανδεῖς, Μενεκλέους μαθηταὶ τοῦ ῥήτορος, 

ἐπεδήμησε δὲ πρότερον Απολλώνιος, ὀψὲ δ ἦκεο ὁ Μόλων, καὶ 
ἔφη πρὸς αὐτὸν ἐκεῖνος 'ὀψὲ µολών, ἀντὶ τοῦ ἐλθών 6ο αἱκο 
Βιταῦ. 6ότ. 

Τα ἔγετο νεο ἔνο τηοοτ]οίαης παντος οἳ Αἰαὐαπάα τε- 
εἰάΐπς αἱ Ἐλοάσς αἲ νο 8ΑΠΠς πιο, ῬΜόλων απά Απολλώνιος 
ὁ λόλων (ή οφερ]ι. ο. Αρίοπ. . 14. 36), οπ]]οᾷ αἶκο εἰπερὶγ όλων, 
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ο πα ουκ χι, ΟΠΛΑ, 18-1ο 440 ἆ 

Ψ Απολλώνιος. Τη Αροϊιοπίς ἓκ (ἶνο ατοτκατΥ οἱ Όνε 

ου εοκολίης Οἴουτο ρτοβέοά αἱ Ἠλοᾶος απά αἲ Έοπιο (Οἷς, 
γίνε, 89, ο, οἱ: Ομ]. {πα κ. 6; Βο]ῆτος, 153). 

ο” ο ειδα. 

μαἳ- ΚλκΗΙ, “ὔνο Είοπά” (οί 0ο) (8ου 2 0ο, ακ. Ἰ; Ίκα. 
ο. 8 δα, Π. αχ), 9 ναί Ὦγ νε]λοῖν Ίνο ἵ πκια]]γ βροκον οἱ Ὃν 
ο Ένα Αταῦη  (Απήν, Πία, Β019). 
ος 481 ο 2 δώδεκα νἱούς. Τῆο αι νος Ίνα οοπ{αβοά Τα πηκοὶ νετ] 
ο Πιν (εΐνος. Το οης οἱ Ἰαμηκοὶ Ἀπὸ πηοποπεά ὮΥ Ώσππο ἵπ 
ο σοι, καν. 1-6 “πείνα ρτίποςς αοοοτάἶαᾳ {ο νε παίομα,) 
ο Ἰσερὴ. Απ. Γμά. . 11. 
Ότι Β νἱοὺς ἔνδεκα. Αραΐη Ίκαπο 9 οοπ{ου πάσά γε ἰει Ζαοοῦ. 
το. /; ὁλοκαρκῶσαι., «εη. κακά. 4 ἀνένεγκε αὐτὸν ἐκεῖ εἰς ὁλοκάρ- 
πωσιν. 

-- Ὁ Ἡ 8 καρπῶσαι. Οἵ. Ἰωον. . ΣΙ καρπῶσαι Κνρίῳ. 
30] οἱ Φίλων. Την ἵς ρτοῦαῦ]γ νο Ῥ]ή]ο νν]νο ἵ9 ποπέίοπθὰ ὃν 
Ἰομερίνηα, ο, Αρίον. ἵ. 43 (ᾳποίθά ον 58 ο ϐ) απ Ὁγ ΟἼσπα. ΑΙ. οὐ. 
6 4 Ἔκλνον ἀρχεγόνοισι. Τ]νοφο γεγνο Άγ Ἰηδάο πρ οί Ίοῦμ 

απᾶ υπυκυα] ποτᾶς ραῖ ἰπίο πισίτο πει Ηεε]ο τορατὰ {ο οπ96. 
ο γ ρου τη Ἰήν Τα ξίω ἐταπκ]αέίοῦ οσα( ές ἔἶνοπη αἰομοίῖνος α» απἰπ{ο]Π- 
ο Εἶνία, Ἐοι νο κακο οἵ ουππρ]οίοησκς Ἰ Ίννο Ἰοῇ (νο οτἰᾳίπαὶ 

. Οτοοῖς ἵπ Εἶνο ἰακί οἵ πι ἐγαπα]αίου. ΟΕ, 439 6 1, 453 αν, Ὁ, Ἠνογε 
οἴῖνας αροείπνοπα οί Ῥ]η]ο) ορίον απο ᾳἶνοι, 
438. 6 ̓Αϕρήν. . Ὁ } Αϕράν, Ὠϊπδοςίν ἐοκί οἵ ἠοφορίνας, 
Α. 1. , {δι αἴνου Όνα πήγες 4 ᾽Αϕέραν, Χουρέίμ, απά Ἰάφραν. 

5 Ἰ νἷωνοί Ο. Πσα, Π, Η, 666 

απ εἱέος νίωνοί τε βίφε Ἡρακληκίηε, 
-- . 8 Αϕριά. Τα Ἠίης βθοπ οη)Υ {ο οσους {η Ἰδίο απέλνογν 
ο αἱ Όνο Οτοοίς ἐσαπκἡαγαίίοῦ οἱ εἶνο Ἰωαέα « Αγίοα,) 

Ὁ ιτ Κλεδημο, Την αρροαση {ο ἵν νο κοῖο πποπίου οί 
ΟἸουᾷσπνας Ἀέα]εῖνκα, Το απο λα]είνας είπα ποεῖνος Ζονελαὶν 
πος Οτοοῖς, ναι Ῥλουπἱείαα απά Βγτίαα, Ενια]ά Επίκ ἵνο ἵνα 
α Ῥουπίείας, Ἠοτείοιά α Ἁγείαας, Βαε (νου νο ποίστοπος ἔο ενα 

Ῥουία οἱ λόχος, τοι νο Ες 'ρτορίνο, ουττοκροπάίαα {ο (νο 
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42ϱ4ὓ της ΥΝΕΡΑΝΑΤΙΟΝ ΥΟΝ ΤΗΣ ΟΟ8ΡΕΙ 

Δίων οἱ Βίωοα λαβιο) αοὔ να δω ὁἩημὰ «πω 
ιο Αυταΐναπι (ο 2), Επειδεη ενα] Οήη]κα Ἀα]οἶνας ννας α Βαππασίέκα, 

Ὦ 5 Αφέρ Απο νο βοπς απᾶ ρταπάνοπα οἵ ΑὈγανωα απά 
Κειυτα τη Ο61. καν. 1-4, νο Πίος πιοδέ πομΙγ οοττεκροπάίως 
ἵο νους ρἶνου ὮΥ 0ἱεοβειπις ατο (Βορί.) ᾿Ασσουριείμ, Ῥεφάρ, απά 
Αφάρ, ἵπ Επβιοὶι ΄ Απνασίαι,) ' Ερλαῖ,) ἀπ ́ Ερίαν) οσον 
ος α 6 αὔστο, 

ο 1 Ἡρακλεῖ σνστρατεῖσαι. Ῥος ὂο ακροάἠμκ πο... 
Ἰάῦγα, παπά Ἠΐ τοπ τπα νι τν Απένω οωΑρινα αμ 
Ριαε, Αεγίογίωα, 614. 

ϱ 3 γήµαντα δὲ τὴν ̓ Αϕρὰ θυγατέρα. Ταξ νο Βαπιαγΐέαπα οὐἩ- 
ποσίθᾷ Ἠογασ]ος νι νο Ἰήκέοςγ οἳ Αὕταϊνατα ἵψ πιπᾶο ρτοῦα δα 

Ὁγ α- εἰαίοποπέ οἵ Ερίρ]απίας, Παεγ. ἵν. λεἰολκεδεείαπί εἶπον 
δέ τινες Ἡρακλᾶν τινα καλεῖσθαι τὸν αὐτοῦ (τοῦ Μελχισεδέκ) πατέρα, 
μητέρα δὲ ̓ Αστὰρθ τὴν δὴ καὶ ̓ Αστοριανήν. Νο ῬαμαἨ, Τεν, ος 
Οία νγου]ά Ίνανο 6ροκον ενας αὐοιέ λἈ[ε]ο]ίκσδοῖς, Ἰναξ Ενα 
Ηεἰ]οπίαΐπᾳ Βαπιαγίέαης ἵπ νο πιο οἳ Απιοσινας Ἐρίρίαπος 
εἰαίπιοά {ο ο Ῥ]ουηίείαηε οἱ Βίάοη (ήοφορῖι. 4. Τ. χἲἲ, 6. 6), απιά 
ας πο που]ά νο κοὶγ {ο οἰαίπα ἀθκοσπέ τοι νο ππίοι οἵ α 
βταπά -ἁααρ]έετ οἳ Αυταϊναπι γη] ἐἶνο Ῥ]νουπίοίαν Ἠστασῖος, λε]- 
οτε] οἵ Έντα, νεος γγοολήρ ἵνας κε] πιαἰηαἰποά (4 λαο, ἵν. 
18, ν]. 3). 

6 3 Διόδωρο. Ἰούτον δὲ γεέσθαι Ἄοφωνᾶν. Αοοοτάΐπα {ο 
Ριω, Βεγίογ. ων νοκ ωι κ θιμω  . 
οἵ Ἠστου]ος, 

6 4 Σοφὰς λέγεσθαι. Ῥ]πέατοὶ «άν ναί Κῑπαρ δαΐνα οἸα[πιοᾶ 
ἀεκοσΏί {τοι Ὠἱοάοτας απά Βορλακ. Ἠσπου αἷκο νο πατηο Βγρλακ 
(Σύφαξ). Ο{. Βεμάτος, 219. 
21] ἆ 2 Δημήτριος, Ν]νο 8 πο {ο ὃο οοπ{οαπιάοά (ας Ὦγ Ποφαρὴ, 
ο. Αρίον, Ἱ. 33) πει Ὠοπιοιτίας Ῥ]αϊστους, να α ονηαν Ἠν- 
τοτίαη απά οἸχοπορταρίνας, νο Ἠνοά ἵπ νο τοῖρα οἵἳ Ῥέοῖσπαγ 
}]η]οραίος (μ.ο. 433--190). “Ἠοπου νο ουέαΐη αἶνο αἩ Ἱπεροτίαπέ 
εἰαμάροϊπὲ {ος ἀειοτιαϊπῖηα Ένα ἅαίο οἵ νο ΤΧΧ. Ῥος ναί 
Ὠεπηείχίας παπάς 9ο οἵ νο Βορίπαρίπε σαπεἰαίίοι οἳ νο Βεπία- 
ους] {6 αοκπονι]εάροὰ ενεη Ὁγ Ἠοάγ ’ (Βεμῆτες, 291). 

«Τις {γαρτποπί οἵ Ὠοπισίτίως, Ονουρ] κοπιοίίτησς ἵπ οτου, 

ο0ππες πιο] Ὠεατοτ {ο Εἶνο ἔτι οἵ (ἶνο Βαοτεά Ἡ[οίοςγ Έναν Ένα 
εαισπνοηίς οἵ ἔ]νο οἱ]νεγκ’ (Ύ1ρεχ). Α Εαροϊεπιας απ Ῥ]ή]ο Ίανο 
νο Όθου πποπε]οιοά Ὦγ Ῥο]γ]λίκίος (418 ο Ἰ, 411 ο τ), ἓὲ ἴν 
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Όσο 100Κ Σπ. ΟΗΑΡΑ, 20, 31 443 ἆ 

οὐαμ]ο ναί νο οπιοίτίως Ίνοτο παπησᾶ ἵς νο ΦΑΠΠΟ σν]νο 9 
Ιοίωοά πει Ένοπι ἵ ΟἼοπι. ΑΙ. 4Ο4 Φίλων δὲ καὶ αὐτὸς ἀνέγραψε 

ποὺς βασιλέας τοὺς Ἰονδαίων διαφώνως τῷ Δημητρίφῳ. Ἔτι δὲ καὶ 
΄ Ἐθνύλεμος ἐν τῇ ὁμοίᾳ πραγµατείᾳ κ.τ.λ. 

ο ἑβδομήκοντα πέντε. “Ίππο κορυαρἰπία φορίοπα... ΑπΠοτατη 
: ἱ εταέ ποπαρίπία υπίας, οππα Ἰοφορ]ητα οκ Ἠπε]νοίο φυφοερίε 
ο αμρον αιαἑυοτάνοίτα φαίνας 10φυο οετνίαταὲ᾿ (Ύ1ρες). Βου 
το Όνα ποχέ ποίο, 
ο 4 8 ἑβδομήκοντα ἑπτά. “Της φἰκίοπποηὲ 9 ροτ[ος]γ οοττουί,’ 

Ἐπευάεν ενα] 19, νο ρταίδος Ὠειιείτίως {ος Ἰΐφ οατο(α] αάἩοτεπου 
το το νο Ε]οκ] παντα ἶνα. 

σος 438. 3 ἐν ἐπτὰ ἔτεσιν ἄλλοις. ἴπ θεση. κχὶκ. 27, ΕμΙβΙ Λετ οοες 
Ίπδα πα {ο εοἰοῦταίο Εἶνο πιαττίαρο νε]εν Τ οα)ν {ος 8ουες αγ (αάμος 
αν, αγ), απά τοε το φίοε έλα ἐλίε (Ἠκε]νοί) αἶκο Γον έλα «εγοίοι 
αολίοῖ ἔλσω αλαῖε κεγοο κο πι ψεί ϱεθεν οίλεν γεατα. Τλο φοοοπἁ 
οτγίου ο{ ρενεη γεαγα ννας ποῖ {ο ρτουοάο Όξ (ο {οἱ1ουν ἐ]νο πιαττίαρο 
πι Καολνοί, αν ἵς εἴνονγη Ὦγ (ἶνα οοπίεκέ. 

ο Ἰ τὴν ἑαντῆς παιδίσκην Ζελφάν. 2Ηρα] ννας Τα] Ἰναπά- 
πα πικία, απᾶ Εαν κενο». ΟΙ Επειδοπ ενα] 219 “Ίοσυπα {οοᾶς 

μηνὶ δεντέρῳ Νεφθαλείμ΄ Λείαν δὲ καὶ αὐτὴν παρακοιµίσαι τῷ Ἰακὼβ 
πὴν ἑαντῆς παιδίσκην) ὔελφάν Τὴο οπυνο οἱ ένο οοτταρίΊου ἵ9 

ο κουιωκά αἱ Ίαγρο ὮΥ Ἐτουδοπεῖνα! ϱ4 1, πο ἱπραίου ἔἶνο Γαυ]έ 
ο παϊεῖνας {ο Ὠοιπετίας πος Επκευίας πος {ο α ποτ οοργἰὲ, Όπέ {ο 
.πο οὔνος Όναυ νο καρετβεία] οοπερί]οτ (ἶνο Ἰνοαίλευ Α]οχαπάετ, 
Ην Εκ εοστοσίοη Εἶνο Ἰναπόπικ{ς νάνο ἰνοίς τἰα]νὲ πηἰκέτο κος, 
ΈΏκα, Ναρμα, 4 απά Αλΐνον Ενοίγ ονΥη πποίνοςς ; (νο οπηἱκκίοι 

{ ακρ]αίπεῦ Ὦγ νο πιο (Γοφυσπὲ οπ 190 οἱ ἐγαπκοτίτογκ) «ττουν, 
Ένα περοεήσου οἵ α Ἰἶκα επά(πᾳ, απά ους {αἱ {π 1 ΔΟΕΙΓΑΕΥ οἵ 
Ὠαισεσίυν Ίνκας καΠοτοά πο Ίος” (Εποιδου να], ϱ6). 

ο 4 Γάδ, " οεέαμο" Ο. 0εμ. κακ. 1 Καὶ εἶπεν Λεία Ἐν τίχη- 
καὶ ἐπωνόμασεν τὺ ὄνομα αὐτοῦ Γάδ. 

Ὁ ᾗ Ασήρ, 'Ἰναρργ. Όεα, κακ. 1 Καὶ εἶχο Λεία Μακαρία 
ἐγώ, ὅτι μµακαρίζονσίν µε πᾶσαι αἱ γνναῖκεφ καὶ ἐκάλεσεν τὺ ὄνομα 
αἰτοῦ Άσηρ. 

Ὁ 6 μήλων τῶν μανδραγόρον, "Τῆνο Αἰοκαπάτίδη νοτίου οἱ Οθποείε 
κκ πα υοά Ὦγ νο Ηοἰ]οπίαί Ὠοπιοίτίας, (Γαριωοπίς οἱ νους 
ο. πο μμ -- 
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44:55 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ 6ΟΒΡΕΙ, 

(Βίγονν. Ἱ. 491) απᾶ Εωκουίας (ργαερ. ες. ἵκ. 11, 19). Το (ο]σπίπα 
ϱροοίσπεΏς ΠΙΑΥ καῇ]ου {ο Ῥτουο Ες Αακογήοηῦ, Ὠοπισίτίας ἀντὶ τῶν 

μήλων τοῦ µανδραγρώον. ση, (1ΧΧ) εἴρον μῆλα µανδραγόρον... 
ἀντὶ τῶν μανδραγορῶν (κακ. 14 {)’ (Βπεία, ΓΠπίγος. (ο ο, Τ. 18). 
Ῥυάδίπι (ὅεα, ακκ. τη) ἵν ακυα]]γ ἰάεπάβοα νεο πικπάτα κος” 
(Αίτορα πικπάταρογα), πιά Εἶνο πατηο ρτοῦναὉ]Υ Ἰπσδης “Ἰουο-ρίαπίς) 
Τῆνο (γα Ἰναβ α- ίτοιᾳ οἆσας (Οα5ί, νΕ. ϱ2), απ να παρροκοά 
(ο Ῥτοπποίς οοποδροῦ. 

Ὁ Ἰ σνλλαβᾶν. “Ῥείπναπα Ἰπάίσατο νἰάσίας Τλαπα οοποερίκκα, 
πες ἔΑΙπΟΠ {οθέαπα ἐραί ατα ἐτναε” (Υ1ροτ), ΟΓ η. κακ. ή 
Τ]νο «αρροδοὰ εστος οἵ Ῥο]γ]ΐκίοι ἀἴκαρρεατα ἴ{ ννο ἰπε]ιάο καὶ νῷ 
αὐτῷ χρόνῳ τὴν παιδίσκην αὐτῆς Ζελφάν ἵπ 4 ρατοπλνοία, 

ϱ 4 τεκεῖν υἱὸν ὄνομα Δάν. "Όπνο ετοῖπα. Ἐαι οπίαι Όαα 
Βα]ΐδο Ἠαο]νο]{ς αποἰ]]αο ρεππορεπίέας, ΘΟεπ. κακ. 6’ (Υ1μει). 

ᾱ ϱ ἔτη εἴκοσι. Όση. καὶ, ϕτ “1 κογνοᾶ ου {οίοα γµ5ὰ 
{ος Εν Έπνο ἀπαρ]νέοτα, απ εἰκ γοστε {ος ΕΥ Ποεκ’ (. Υ.). 

ἆ 5 τοῦ πλάτους, ' Εἶνο Πα,’ απανοτίηᾳ {ο νο Ἠεῦπον 5“ Όνο 
Ἰοῖ]ουν οἵ ενα Ἠαπά ”: ἵπ 06η. κακή, 26, 43, ξ πες νο Ἰνοῖῖονν 
Ῥαμ ος φοεκοί οἵ νο Ημ]. 

ἆ 6 ναρκήσαντα ἐπισκάζαν. . επ, ακκῆ, 46 ἐνάρκησεν τὸ 
πλάτος τοῦ μηροῦ: 1ὶά. 31 ἐπέσκαζεν τῷ μηρῷ αὐτοῦ. 

ἆ ϱ εἷς ἑτέραν πόλων Σικίμων. ΟΕ, 0εα, αακΗῖ, 18 Καὶ ᾖλθεν 
Ἰακὼβ εἲς Σαλὴμ πόλο Σικίμων, ἤ ἐστιν ἐν γῇ Χανάαν. 

454 Ὁ ς Ἰσραήλ. «επ. ἁααν. το. 
Ὦ 6 Χαφραθά. Όοη, κκαν. 16. Ἠευ, Γ139 (Π. Ὑ. κοπο παγ }: 

χαβραθά Όνε ἐταπαλοταίίου ἵπ Τ ΧΝΧ ἵ τερατὰσά Ὦγ Εακουία αν 
α Ῥτορεγ Ώαπης (ΗἩ. Α. Κοδρα)). 
ο Μαμβρὶ τῆς Χεβρών. Οἵ. ἄεη. κααν. 2]. 

ο 3 εἷς Αἴγυπτον. Το ἁπίο οἳ Εἶνο αττ]να] οἵ 1οορὶ ἵπ Ἐσγρι 
{ ϱαρροφοά {ο Ὦς 17ού }.ο., Απά ναί οἱ ήν ἀσα αι Ἡ. ο, 1615, 

6. Ὁ). (Βίσε]ι, 1. 49). 
4 ι ᾿Ασοσέθ. επ. χα, {5 Ακεπαίλ, (λε ο 

Ρλεγαλ, ργίεε οί Ον, ἶ.ο. οἱ ἨεΙοροϊία ος Ἠοελιοϊναησα]ν, 
ἆ 8 κτηνοτρόφους. «ει. α)γ]. 34 ἄνδρες γὰρ κτηνοτρόφοι σαν. 
4356 ο ἡ δύο. Ἐν 08. λανν μίωναλιηφ ο 1ο) 

Άπποῦς νο παπαῦσσν. 

ϱ 7 τριακοσίους χρυσοῦς. Όση, κὶν. 43 “ντου Ἱναπάτοὰ ρίσσσα 
οἱ εἰ]νετ” (Ηεὺ, 393). Βπε νο ΤΙ ΧΧ Ίανο χρυσοῦς, 

Ὁ 6 λιμοῦ ὄντος, {ος νελ/εἷι ορ. 1 Ίνας λιμοῦ οὔσης. Όν εἶνο (απαπίπο 

3ο6 



.. .. [ μή ο ο δο Ἡἰ ος ο. μα μπι - 

μι τα πο δα αλάς : ον ο ϕ ἤ . 

το 30ΟΚ ΣΧ. ΟΗΛΡΕ. 41, 33 44δ0 

οσα ο{. Ἰοῦοείς, Ῥληγν. 188. Ἠοιι, Ἠὔψηνν, ἐπ Ὄεγεγ, 411 Λιμοῦ 
 ἀργαλέην. Ίπ Ατίκιορὶι, Αολαγπ. Τ43 ἴἶνο Μερατίαη, εροακίπᾳ 

ο Ὠοείο ἀῑα]οσξ, «ΑΥ9: τὰ πρῶτα περασεῖσθε τᾶς λιμῶ κακῶς, 
αξ Βρατία ἵη νο ἑαππρίο οἵ Αροϊίο Λιμός πας ραἰπίοὰ 5 4 

-ᾱ ν΄ Χαρράν ἵν νο {οσα ρἶνοι Ὁγ νο ΙΧΧ (ο ΙΓ (6ος, κἰ. 41), 
, ἔπ νο Ἐπρ]ίαὶν Ευ] ς «Ἡαταν.” 

ᾱ 6 ΚλάΦ. ει, αἰνί. αι ΟΦ: Ε. Υ. “ Κολαι, ΙΧΧ Καάθ. 
33] «38 Ὁ ι Θεώδοτο. Τηουδοξυς ἵ9 πηεπ(ἰοπεὰ αραίη «68 Ὁ 7 
Α1ποῦς Όνουο νε]νο Ἠαά πντίου οοποεγηπίηᾳ (νο Πενν. Ἠίς γετνος 
νο πα Ἰαβπιαίο Κπον]οᾶρο οἱ Ἡοπιος, απά Ἀπὸ Ὁγ πο Ἰηθαπς 
οὰ αἲ ρουέίο πας. 

ο ὃς (Ἐμμώρ). Τίο τοκάἶπᾳ Ἑρμοῦ ἵ αρρατεπέ]γ α πκακο 
ος Ἑπωππος, ος Ἡαηος, Ένα {αὔ]νος οἱ Β]ουΐνοα (06, κακ. 19). 
"Τ]νο παπηο Ἐμμώρ ἵς ρίνεη οοστεσε!γ ἆ 1. 
ον  ουνορὰ Ἠψρνοκ’ Το ΡατοχγίοΏο αἰγιωόμος 
αρδαπα α 'ροαί-]νετά, Απίλοί. Ρα. γἱ. 441 ἦλθε φιλοκρήμων αὖλιν 

ὃν αἰγούμων. 
το ὀρηλή. Ἠσπι, Ο. Ἱκ. 133 (λειμῶνες) ἠδρηλοί, µαλακοί. 
Ὁ 8 δρία λαχνήωτα. Ἠσιι, Οἱ. χἰν. 463 δρίος ἦν πολυανθέος ὕλην. 
"Ἠαίοῦ, ΟρΡ. 638 ἀνὰ δρία βησσήωτα. Ἠοπα. Π. αχἰν. 461 λαχνήοτ᾽ 

5 ζἡ δκρή). Τ]νο τοκδίηᾳ οἵ Όνο λί88. ἵν ᾖδ ἱερή. Νοϊενος ἡ δὲ 
[1ος ᾖδε ο Ίχετο κυἰία)]ο; απά νο τοροξίέίοα ἱερή Δπά ἱερὸν ἄστν ἵ9 

ο ποτ οὐ]οσύοπαυ]ο. εκ, Ενοτοίοτο, εν Οτο σα, ἡ διερὴ ΣΧ. 

ο να ερίνοε, Ίο ἑδρηλή, εἰκ που αὔσογο, οχαείγ οοττεκροπάς {ο 
Όν ὀκετίρέίου οἱ Β]νοοίνοπα Ὦγ πποᾶσγη ἐγανο]]οσα, “Το νε]νοῖο 
πα Γον,” κανε Ὃκ, Βοῦίπκσα, γαρ θ1]οά νε εν πατάσης οἱ νοροίαδ]ον 

ος ΚΕΕΠ ρτοδυουά Ὁγ νο πβονοισκνοφλαοώ ελλ ων πας 
ος Βπωι, Οία, ΒΩΝα (: Βνοείνοπη "). Ἐος νο κο οἱ διερός ου Ῥ]ηι, 

135 Ε ἡ διερὺν ὧν µυρσύη καὶ κιττόε, απά 961 Β ἀερὺε διεροῦ. Τξ ἴν 
- µπ- ΕΙ νότιον θέρος ὕδατι 

διερόν, απά Λοπογγίας, Ἀωνεν. 203 ν ορ Αγιο όν---- 



4364 ΤΗΕ ΡΗΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ἘΟΗ ΤΗΕ 6ΟΒΡΕΙ, 

ὑπώρειαν. Ἠοπι, Π. αχ. 119, θ9µ1. ἑπορώως τὰ κάτω µῴρ 

τῶν ὁρῶν. 
4 Ἰ µάλ᾽ (ἀπερέε) φῶνε Ο. Ποπ, Πο 
πέλεκυς ὧς ἐστιν ἁτερής: Π. Χαν. 69] ἀκμῆτας καὶ ἁπερέας, 
437 ο } ποταμοῦ κελάδοντος. ΟΕ. Ποια, Π1, αγ. ϱΊ6 πὰρ ποταμὸν 

κελάδοντα. 

8 4 ὀνικήν. Ποστ. Π, ἴν. 491 αἰδσθὴς βασιλῆος ὀνικὴν 
αἰδοίοιο. ι 

Ὁ 1 ἀνεφιός. Ἠσπι, Π. ἐπ. «61. Ἱαῦαν απᾶά Ἠεϊοκαῖ ἵονα 
ολ άποη οἵ Βουναεὶ, κοπ οἱ Ναλνος, ΑὈγαλνανας Ἰολνατ, 

Ὁ 5 (νεηγοέε). Ἠοπι, 0. ἵν. 436 απᾶ κγῆ. 127 νεβροὺς κοιµή- 
σασα νεηγενέας γαλαθηνούς. Ἰ1.αῦαης 803 ατο ππεπΗοποά 06μ. κακ. 
451 κκ. Οἵ, ο έακο]ν ' ζποου)ς Ὀτολνογν-ἴπ-ἴανν Ἱνανίπα Όσοι, 
οΟΏΙΤΑΤΥ {ο Οτ]επία] ουφέοπα, 1] αἰ]οπί πανιά πα]ς αὲ Ονεῖς αἰπίονα” 

πααττίαρος, νοτο θα] το Ἰε]ο {οατίοεΏ γεατς Άρο, απᾶ ροτίναρα πο 
Ῥοτη ἔνγεπΕγ ΥθαΓ8 ΑΟ; Ώου Ἰνονγεγοτ 196Υ ατο ρτονα αρίκακ. 45) 
απά οἱ αρο.’ 

Ὁ { ὁπλοτάτης, α ποτά {γοφπσπέ ἵπ Ἠοε]οᾶ. Ἠοπιες πψοι ου) 
ενα ουταρατα{{το ὁπλότερος. 

τελέθαν. Τ]νο ἐπαπαίείνο 86Ώκο ἵ9 {ουπά ΟΥ. 80). Η1, 463 τοῖσι 

µόνοις καρπὸν τελέθει ζείδωρος ἄρουρα. 
ἐπεμαίετο. Τὴ9 αἰπιρ]ο γοτὺ 9 Ίποτο πια] νε ον Ον Ιαβπί- 

νο. Οἱ. Ῥιπᾶ. Οἱ. τῆ. 8; Βορὶ. Α/. 18]: Ἠσα, ΠΠ, κ. {οι 
δώρων δ᾽ ἐπεμαίετο θυμός Τὴο οοπιροαπᾶ πτεοτὺ ἵ πο νο 
ὉΥ Ἠειῖοᾶ, οχοερὲ ἵπ α {ταρπεπί Ῥρτεφετνοά Ὦγ Αίάνσπασας, 

495 Β. 
Ὁ 6 τολύπευσε. Ἠοπι. 04, αἰκ. 37 ἐγὼ δὲ δόλους τολυπεύω. 
Ὁ 6 προγεεστέρη. ΟΙ. Ηοπι. Π, Γκ. 161 γενεῇ προγωέστερος. 
6 1 κακορραφίην. ΟΙ. Ἠοπι, Π. αγ. 16 κακορραφίης ἀλεγενῆν. 
ϱ 4 νόῳ πεπνυµένο.. Οἵ, Πσπα, ῆ. κχῖν. 317 πέπννσαί τε νόψ. 
ο 6 (ἐπίστρεπτον) δὲ δέµας. Αονοὴῃ. διρρ. 99] ὥραν ἐχούσας 

ἆ 4 γωμορῶν. ΟΙ. Ἠάὰι. νΗ. 16; Τμαο, ΕΙ. αν Ρα 
391 Ε. 

438 α ᾳ ννού Οἵ, Ποπ. Π, κκἠ, όρ; ο. Η. 451; Τπεοσε, 1, 
αν. 7 ἐὑνδοῖ κᾶσαι, ὁ τὰν ννὸν επ ἀποκλάξας: ο 
Μονέλαε, τεὰ ννὺς ἆδε, 

Ὁ 3 ἀστεμφέ. Ἠοπι, Π1. Η. 444 ἔχων ἀστεμφία βονλήν. 
ϱ 1 πολιτικῶς. ΟΕ. Ῥοἱγὸ. απ, 41. Ἰ πρως καὶ πολιτικῶς, 
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ο ας τνἶω απά Π. αν, 9] ὄνθα δὲ νεῶνον 

| 55 λεψε δ' ἔτι σπαίρουσαν, Οἵ,. Ποπ. Π. κἰἰ, 403 ζωὸν ἔτ' 

το ἀσπαίροντα. 
ο. 1 μένος ἄσχεοι Ἠοπι, 0Ο. Π. 194 μένος ἄσχετοι υἷες 

ον. ου ϱ. Ἠσπι, Π. ακὶ. 66 γούνων ἄφασθαι 

. ως.  Ποσι, Π, αχ, 314 ᾗ κληΐδες ἀπ ὤμων αὐχέν 
: ἔχουσι. 
ο 18 δὲ ἔίφοι δξύ. Π. πτὶ. 349 κἂν δ εἴσω ἕδν ξίφος. 
ο 0 5 ἀναρρυσαμένονς, Ποτα]γ, ΄Ἱνανίπᾳ ἄταννπ πρ, 49 τοι 4 

πο, . οαὔπ, Πίάσκο, Εγ. Βαἱάμα, ᾽Αναρύτεω' ἐξαντλεῖν, ἀπὸ 
τοῦ 
. ὅτε σὺ τοὺς καλοὺς θριάµβονς ἀναρύτουσ᾽ ἀπεχθάνον. 
Το τοκδῖηᾳ οἵ Ο ἀναρυσαμένους απά Ένα γείετεπος {ο ἐρύομαι Ὁγ 

Ὁ Βα]όκα καρκουί ἀνερυσαμένους 4 πποτο αρρτορτίαίο {ο νο Ἰάθα οί 
αποκσαίωα ΟΙ. Απιλ, Ραὶ. ηἰ. 300 ὧς ἐκ νούσον ἀνειρύσω. 
38] ο / τροδόµενον. Τίς {οττη ἵν {ουπιὰ Ίνοτο ἵπ αἲὶ ος Μ88. 
απ ἓὰ τοαίησά ἵπ Της. ἓν. 6 ὉΥ Θοοῖ]ος απά Αγποϊά; Τὲ οΏίεν 
6δσασε ἵπ Μ88., οἴκονι Ίντο, ἵνα ϱο6 Ῥορρο)ν ποίς ο Της, Ἴοο, οἳξ., 

ιο απά Κάπο ου Χεῃ. Απαῦ. ἰ. 1.  (κροΐδηται). Τῆνο πποτο ουστοσί 
ἔωσα ἵ ουπά ἵπ Ῥήσυγε. ἨκΙ. Αι . ὅρι σῖ, .!; Ἰοίαη, 

Ἡ 6 ᾗ τὸ ὀνυγχανόμενον, "ναί ἵνα τοφυομοά Το αοίνε 
4 ὀντνγχάνω, “το οπέτοκέ ᾿ {9 οΟΠΙΛΟΝ 1 Όαί Ες .Ώκο οί νο ραλαίνο 

. ας Ἱναγά]γ {ο ἵνα (οφ. 
6 Ἰ ἀπογόνονς Ἱσραήλ, υἱοὺς τοῦ ᾿Αβραάμ. "Ἰαταοὶ " πινσὲ Ίνετο 

ὃς ἕακον κ. νο ογά πας πάπας οἵ Όνο παίοα. Οακίοτάν οοπ/ος- 
ἔπτο Ἰσμαήλ, νἱοῦ Αβραάμ ποπ]ά τοφαίτο νο (ασια οἴνκηρο οἵ 
ἀδελφοῦ {ος Ἰσαλκ ἀδελφούν. Τ]νο τοκδίηῃ οἵ νο Μ88. ας ουσ βστοεά 

Ὦγ 411 5 1-α- 
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ἆ 6 χερσενοµένην, !Ιαἱά γκο Χου, Ον. ν. αι αντί. καὶ 
χερσεύουσα δὲ ὅμως ἐπιδείκννσι τὴν αὐτῆς φύσιν “νου πνεα Ἰγίηα 
ππαίς 

ἆ 6 γεωργήσιμον. Ο. Αποοῦ, Ρο, κκ. τα, 4 οὓκ ὀθίλα 

γύεσθαι ἐν γεωργησίμφ. 
48084 Σάε. Οη Βαΐς, δα- Παάλαν, κου Ἠάε, Η. 6, Ῥ]αϊ, Τα, αι 

« Τ]ναυα ἴ9 ἵπ Ἐργρίέ αἲ Όἶνο Ἰνοκά οἱ νο Ὠο]έα νε Ίνατο Εἶνο εἶναι Νῆο 
ἀἰνίάθα  Ἄοπιο ομ]]οὰ (ἶνο Βαἱείο, απιά ἔἶιο ο)ιίαί οἵε οἵ (νο όπιο 
ἰ οπ]]οά Βαΐς, νο Ὀϊτίλν-ρίασο οἱ Κίπρ Απιιαία, Το {οαπᾶσς οἳ 

Ειοῖς οἶέγ ἵ9 α΄ ᾳοδάσκα Ἠ]νοπι ἐἶνο Ἐργρίίαπα οα]] Ναϊε, Όνωὲ να 
ποοίκε ἵπ Ελείγ Ἱπηρυκρο Αέλλοπα. Ο, Ὠϊοά. Βίΐο ν. σἹ ᾱ. 
(Βιποῖι, 1. ο): Ῥ]αε. {λε Πε. εἰ Οἱ. Ἐαί Ἐπειδεπε]να] [ος Σάάι 

νι ουᾷ,. Ὦ τεκᾶς Σάν, οπς οἱ νο ΠΙΑΗΥ Εργρίίαἃ παπηος [ος Ταπῖς 
ος Ζοαη (Ῥς, Ἱκκν ή, α2). 

8 4 τὸ ἐν Αθώς. ΟΓ η Αε]νος Τ οππ Επιὰ πο πιοπίον οἴκονίνονα, 

υαέ Ετοιάεπ να] 148 Είος {ο ἰάσπεεγ Τὲ νεεῖν Ῥϊθνοαι, ἨΠάτουμον 
(Πάι. Η. 168), Ὁγ συ Ηΐπᾳ οἳ νο απ εἰο Π. 
5 Ἐρμιωύθ, Οἵ, 91ος 4. 

394] Ὁ 3 Φίλων. Ο, 42191. 
61 ὅλης, 2ο, γῆς. Όπ (νο οπιἱκείοι οἱ γῆς ο, Ἐατ, Πεπασείά, 

149 ἐκ τῆς ἐμαντοῦ τούσδε δραπέτας ἔχων. 
ἄκτωρ. Ο, Λακο], Ῥεγκαε, 66] Σουσίδαις φίλος ἄκτωρ. 

ος δωεύσας. ΟΕ. Ποπα, {ἱ, κ, 643 ζεύγεα δινεύοντες ἑλάστρεον. 
256] ἆ 4 ᾿ΛΑριστέας, ' πο Εἶνο ρασιάοηγπποις αμέ]νος οἵ Εἶνο Ἰσέος 
Όαξ νο νντίέοτ οἵ α ἐχοβίί80 περὶ Ἰονδαίων, αποΐος Εἶνο Ἰνουῖς οἳ 1οῦ 
ποοοτάἶπᾳ {ο Ένα ΤΧΧΝ, απά Ίναα Όνδου κααροσίοά οἳ Ὀαῖηα εἶνο απέ]νος 
οἱ (ἶνο τεπιατκαὐ]ο ου 1οἳ] αἰξασ]νοά {ο ἴε, {οὗ ΕΙ. ϱ] ο--ο' (Θείο, 
Ππιτος. Ο. Τ. 1ο8). Οἱ, Βαλάτες, ορ. εἴε, ΠΠ. Η1. 198. 

ἆ 4 Ἡασσάραν. Ἰπ ὅοπ, κακτὶ, 4 Εναν) γα ἴς οπ]]οᾶ " Ώακο- 
τικ Ἰανπικο] ν ἀἁπαρ]ίος, αἰκίοι οἵ Νεναϊοι ᾖἸπκοιά οἵ 

Βασσάρας υἱὸν . . . γονῆσαι υἱόν, ουᾷ. Ὦ αἱσπο Ίναο Ενα τἱ{α]νέ τοκδίπᾳ 

ἐν τῇ Λὐσίτιδι χώρα. Της παππο 9, «αε  πεπδετοὰ 
Λὐσῖτις Ὦγ νο ΙΤ ΧΧ. Ός Ἰ4γ {ο Όνο κοπν-ομαί οἵ Ῥα]ομίπα, ουστο- 

αροπάἶπᾳ {ο Αταὐία Ὠονοτία; οἵ, 4341 Ὁ 4, ποῖς, 

ἆ Ἰ ὄνους θηλείας νοµάδας. ᾖοῦ 1.34 ΙΧΧ. Το ορίε]νοί νοµάδας, 
ἑαξραδίατο,’ ἰπιτοδασσά Ὦγ Όνο Βερέπαρίηε, ἵ9 πο γατγ αρρτορείαία 
το Όνο ἨΓΑΕ, κο-οα]]οά {χοτα {9 εἱονγΏσδα, πιά Ὀείωρ οἱ ἴἶνο ἀοπιοπίο 
Κῑπά, 
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ο απά Ἰία παίωο αν οεἱρίπα]!γ 1οὐαῦ. ἨἩανίηα ακοὮ «α 
Αταὐίας νεῖζα, Ίνο Ἰνοροία 4 9οἩ Ὑ]νοθ Ἠαίης Ίαν Ἐππου: απά Ίο 
-ύῄ-Όίαωώ 

- απά αΠον Ἠἶπι Λάκκα κου οἳ Βαγαά, νο οαξ ο λαδίατα 

τα Όνο ρἰαία οἵ λίοαῦ, απά (νο Ώαππο οἱ Ἰΐα οἵέγ γης Οθέ]ναίπα, 
πιά νο (ποπ γε]νο οµ1ης (ο Ἠΐπα Ἱνοτο Ελρίνας οἱ Εἶνο 8ος οί 
.Ένκα (ὅεα. κακ τν], {) Κίπα οἵ εἶνο Τ]επικηίτες, Βα] κά (]νο πποπασε]ι 
οἵ νο ΒαπεἹνποαης (δλωλίιεκ), Βορίνας ἴλνο Κῑπρ οί νο Ἀίπαθαης 

. Βε]νοὶ, ἵπ 1 ὅτι τὸ σῶμα τοῦ Ἰὼβ αὐθημερὸν οὗτός 
----ὔρο τῷ γροφῆν νοῦνο ϱὴ φορωσημασοάσγ» 
ο Ὁ τι Θαιμανιτῶν, ' νο φουλ,” 4 ρατί οἱ Εάσπι, εα]]εὰ αΠετ ος ρος- 

ο Ἡναρεα ἰνίηα παπιο (ο 4 0η οἵ Ελρίνας 9οἩ οἱ Έκαι (91. ααχνἰ. το, 
το αι). Τλο ροορίο Ἠετο (μισά {ος Ἠἰνάοτα (6ς. χἰἰκ. Ἰ, 81 Οὐκά, 

ο στι 8, 9). 
ο ο λανχαίων, Το Βναλίέος απο Ιάευ(βοᾶ Ὁγ 6. Βανίηκοα 
ία, ΒΑ. 'Βἰναλίέο γην Τκαλ α- ρουρίο ππσηίουθά ἵπ νο 

ος Ατίωῦ ἱωοκηρίίους, ἀποϊ[ίηρ οἳ ὑοῖ] εἰ άσε οί Εἰνο Ἐαρίιγαίος, π 

- λωναίων. Τὴο Βονοπεγ Ὦγ Οία πεπδστίας οσα {ο Ίανο 
| ΙΔομε{8οά νο Νααικέλήέον πε] νο λίηαοί, α Ρονοτα] ρουρίο {π 
αν Ενα κο εν γγοκί οί Αταία, Ὀοεάστίηα ος νο Ἠσά Όσα, η νο ου σΠΕΣΥ 

ἡ πο εα]οᾷ Ἐκ. ου Βαν, θέα. 6. ανά Κοιν, κοφν. " λαοί.) 

αᾱ Ὁ 1 ζωβύην. Ο. 1ο κκκή. 2. Το Βακίίος, ος ἀδουπδκπία 
. οἵ Εως (ὅσα, αχ, 1), αξο που ήσθοά ἵπ ος, καν, 14 ἵπ ουπµακίου 
α μὴν Ὠούκη απά Τοπνα, αά κο 8ο. {ο Ίναγο κοε]οά ἵπ Αταὐία, 

... 



51 ΤΗΕ ΥΗΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ΟΟ08ΡΕΙ, 

ο Βλ ναών -- 
τείος {ο Ζοῦα]ι ἑω Ἁγτία (4 Βαπα, ΥΗΙ, 4). Τῆνο Ῥακκαρο ἵπ Όνο ΙΧ 
ν Ἐλιοῦς ὁ τοῦ Βαραχώλ ὃὁ Βουζίτης ἐκ τῆν συγγενείας Ῥάμ, τῆν 
Αἰνώκίω Κάιν μι μω σι. πο οἵ 
α οοσπσγ, Αταπη. 

26] 99 Το ρακρν οἱ Βερίκιω κκ -- 
βίγοπν, Ἱ. 413. 

φησι. Όἶαι. ΑΙ. ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν τῇ Ἰοιδηίρ βασιλέων τὸν 
Μωῦσῃ φῃσι. 

6 4 γράμματα. κα. ΑΙ. γρομλανικῤ, αν οἱ 
9ο0, “ ποῖ! Οοῦσί (Ἑρμῆς 169) ἀῑο Βοάσπέανᾳ “Κιπάο ἄας Βωοίν- 
ρα οηκε]ιτί ”' ἄεπα Ἠοτίο ροκο]νετέ Ίνα, Ἐπειδσπλναὶ αν πα 

εχαπηρίο οἱ Ον ππδαπίπᾳ [τοι Βγτίαπακ) Οοππεπέαςγ ο να 
Στάσεις οἵ Ἠετππορεπος (Ὑαἷκ, λε. ΟΥ, 43 ἡ γοῦν κατὰ Κάδμον 

. γραμματική). 
97] ᾱ τι ̓Αρτάπανος, ΟΕ. 429 1, ποῖς, 

ἆ ” Μεμφασθιωώθ. ΊἨ6 Ώαπης Ἀεπιραακέ]νοπον 8οοπις πο {ο 
οοσΙΓ οἱ φον]ατο. Όπ εἶνο αγπἰπαἶοης -ωθ απᾶά -ωθης 860 Ὠείκα- 
ΤΟΠ, 4317, Ἠ1νο ϱἶνεν ΠΙΗΥ οχαπηρ]ος {τοι νο Ῥαργτί, 

ά { Παλμανώθην. "Ῥαπιαποί]νος τοπ πάς αν οἵἳ Ῥαποποί]νος 
παπά Ῥαπιοπί]νος ἵπ Βταρκοὶι ᾿ (Ετευδεπ να], 158). 

4 5 Κεσσάν, Ι4επήβεά Ὦγ Ἐτειδεπ]ιαὶ νε Ῥεσέμ (8ορε), 
(6οεἴνον, νε εἷν ἵπ ἨἩλοτορ]γρ]ίος {ς Κεσεμ. 

4893032 Χεεφρῇ. Το Ώαπιε (νεπερητος ἓ αρρατεπ]ν ἰάεπ εκ] 
ψν Οερίπες, Πάε. Η. 11]: Ὠϊοὰ. 8ἱΐο, Ἱ. 64: Ἰνδ ννας νο Ἐποῦῖνος 

παπά «ποσθκκος οἱ (Ἄσορα, απά Ὀα[]άετ οἵ νο κοοοπᾶ Ῥυταπια, απά 
{ ππεπ{{οποᾶ Ὦγ ενα Βε]νο]ίακί οἩ Οἶσπι. ΑΙ. Ργοίπερί. 44 

Μνήματα Χεφρῆνός τε καὶ ἀντιθέου Μνκερίνου 
Καὶ Χέοπος κατιδὼν Μάξιμος ἠγασάμην. 

ος, Μαερ. 1. 4714, 119, Ὑλνατο Εἶνα ρυταπἁ οἳ Ορµπεα απά ἔπο 
οἱ 9 είς Άτο τεργερεη{οᾶ, ας νε]! ας νο ουβη απᾶ ε4του- 

Ρίναρας οἱ Ἀγοείπας, 866 αἶκο ο. Ἠ. (Βΐτοι, 1. τό). 
8 4 πολλούς . Ἠ’. (Βίοι, {. τφ, ποιο) “Ἡ νο ΠιΑΥ Ἰοίονα 

1οφερ]νως, λαπεί]ο αρεακα οἱ Κίπρν οἵ νο Τ]οϊναίά απᾶ Όνο του 
οί Εργρί υπ]ίπᾳ ἵπ  ΟΟΠΙΙΠΟΠ οπυ8ο: απά Όνοτεῦγ αἴνονιν να 
εχἰκίεπος οἵ οΟΠΙΕΠΙΡΟΓΑΣΥ ἀγηκείίος λίακρ, Ἱ. 326, ποῖς 6 

“Ε. ᾱε Ἐοαιμό απιρ]απγ ἀεπιοπαταισα, ἵπ ορροκήσα ο 

Βωπδεῃ, που (1895) πεατὶγ {ΕΥ γεασς Άρο, Οναέ αἲἱ λΜαπονος 
ἀγπασίίοι αγὸ εαορθκαΐνο.. . απ νο πποπαμισηίς ἀἱκοσνετοὰ ποια 

1. 



ος ο νο ὁ 

εκ Τά, 7 {. "Τὴο οουΠΙΣΥ Ὕναβ, πο ἀοανε, {τοποπί]Υ 
ο Όχοκον αρ ἱπίο α ἀοχοη ος πποτο Ιπάσροπάσηέ αἰπίος, θε] Ῥον- 
ο κοκκίηᾳ ἵέα οννη Κίπρ ἀατίηρ ανετα] πεπογαίίοῦς; Όαέ νο αππα [δέν 
ἸἨλά (τοπα ἴ]νο ουἱκοί ἀἰκοατάσά ἔ]νονο οοἱ]αέογα] πας, απά τοσοᾳ- 
ἰκοὰ οπἳγ οπο Ἰορ]επηκίο ἀγπακέγ, οἵ ν]οῖι Εἶνο τοκέ Ὕνοτο Όπέ 
αμα] νά, Ηἱ. 28. 

ο δα λιβοθεσίας. Το Ὀ]ου]κ ο βίοπο Ἱνοτο ἄταννη πρ ἠπο]ίηοά 
Ῥΐππος Ὦγ οχεὮ, απά νεο Ἰαίά γεν Εἶνο πιοθὲ κοταρα]οαφ ο,το, 
0. Μαερ. 1. 475, 384- 

ὅπλα. Όπ Όνο Ἐργρίίαἡ ασια 96ο Οἱ. Ἠ. (Βἰτοὰ, {. 2ο] Π.), 

απά Ρ]αΐδα, 343, 496. 
ο 8 ο ὑδρετικά. 9ο (ἶνο τοργοφοπ{αἑ]οπς οί {]νο «λαάοο/, ροὶο ανά 

το πνασίκοξ, ἵη Θ, Ἠγ. (Βἶτοῖι 1, 979). 
ο 4 νομού. Οµ (νο οεἰρίπαὶ οοπιπιηπ{εἶος απά ρεϊποίρα[είος 
οἵ Εεγρί κο Μαερ. 1. Ἰο-6, απά οἳ νο “Νοπιες ἤ]; αἱνο 
ας, , (Εχει, 1. ϱ7--9). 

ο α) ἁποτάξαι τὸν Θεόν. 8εο Ὠ]οὰ. ἰ. 89 αποοὰ αΏονο ϱο ἆ 6. 

ο Ν ἱερὰ γράμματα, 'Ἠήετορ]γρ]ήος,) 5 κνοννη Ὁγ ένο πεχέ βοηίοπος. 
ο 866 Μαερ. {. 221. 

ο ᾱ 6 Ἑρμοκολίτην, Ἀίπαρ. ἵ. 7 “Εἰπιπθ, νο Ῥτοθοπί Ακὶι- 
πιθποία, Ίω νο Ἡσγπιοροϊία οἱ Εἶνο σθοκα, ἐἶνο ἐΟνΥΠ ο{ έἶιο φοὰ 

ζ σνο” Α Ρίαν οἱ νο ταίπα ἵς μίνου Ὁγ παρ. {. 14. 
ο ᾱ Ἰ προκαθεδουµένους τῆς χώρας. Ο. Ῥο]γὸ, , 44. 8 τὰ μὲν 
. /Ὑὑὐ δε ὃν χόρόν σοῦνα ἡν. 

4 ει τὴν ἵβω. Ἠάι. Π. Ἴς. 
408. Ἰ ἐν Διοσπόλε. Ἠἱοερο]ία Ὑνπς α Ώδίπο οἱ Τηοος: νο 

Νο, ος Νο-Απποῦ οἱ νο Ἠίν]α, 

Ὁ τὸ πλησίον ὅρο. Έος α ἀοκοτίρίίοι οἵ νο πιουν ἑαίηα 9ο 
Βπώῦι, Ρα, ΟΚ. αλά Ε. 6εοφν. . 11 α. 

Ὁ 6 Άπω. Όπ Αρίκλοσ]α: δι ο, οἱ ΕΕ] ἀ. 
Ὁ ϱ ᾽Αποέοωσάντων δὲ αὐτόν, Πέοτα]ίγ, "Ἱανίηα σοκίοά Ἰήπα : 

.. .. αίοη. 
ν 4 ς Μερόην. Όπ Μοτοῦ κου Ηάε, Η, αφ, κι ϱ, ην ποῖο, 

ἆ 6 τὴν Ἴσι. Οἱ, Βία, 842 "Τῆα ροορίο ἵπ λοτοῦ πνογαήρ 
ἨΠετου]ος, απά Ῥαα, απά Πα, ἵπ αΦάήσι {ο κοπο οἴνος (οπείρα 

(βαρβαρικῷ) ἀείιγ.’ 
484 5 προκαταταχήσαντα. Οἵ, 8οκε, Ἐπηρ. κ. 14 ῇ οὔτε στήσεται 

οὖτε τὸ ἕτερον προκαταταχήσει. 
.” 



49δ4άᾳα ΤΗΕ ΡΠΕΕΡΑΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ α0βΒΡΕΙ, 

8 6 φονεῦσαι τὸν Χανεθώθην. Τ]ής 8οσπια {ο τοίας ἐο Εἶνο [πεί 
4επἳ ἵπ Ἐχοά, Η. 11. 

Ὁ 6 ἐλεφαντιάσαντα. Ἐλορ]μκηίαείς, 4 ἀΐδοπκο αλκίπ {ο ἹδρεοςΥ, 
απά νο Ὠσππο Ὁπάςς νελλο]ν ΊοργοςΥ [ωοὶ{ γα οσον ἆο. 
ρογἱνοί. Οἵ, Ῥ]α. Ἀγπρος. η, Ῥτουὶ. ϕ (Ἴ4τ Α) «Ῥ]]ο Ενα 
Ρἡγκἰοίδα γνας πολη ια πως ναί Όνο κο-οκ]]οά οἱορ]ιαπίακία Ἱννά 
ὑδουσπο Ἰπονη πο ΕΥ Ίοπα Ὀοίοτο; {ος ποπο οἵ νο οἶδοι 
Ρὴγεἰείατς πη κο πποπείου οἱ ἵε,... Βαὲ 1 Ὀτουρίέ {οναχά ος 
Ἠάπα νο (εκίπιοῦΥ οἵ α Ρ]ή]οπορ]νος Αἰνοποᾶοστας, νεο πι Ἱία Αταε 
νους ον Ερίἀεπαῖος πασταίος ναί πο οπ)Υ οἱορίναπεκαία, Ὀναί αἶκο 
μγἀτορ]νοῬία Πτεί αρροατοά ἵπ νο πιος οἵ Αφοιερίαάσα, Αποῖο- 
Ρίπᾶος οἵ Ῥταρα ἵπ Βλωγπία Πουατ]κ]ιοά αἲ Ἐοππο αΌοιέ Ἡ, 6, του 
(ο, Όε γα. 1. 14. 61), απά ΑΕἰνοποάστας αὔοαέ Α. Ὦ. 19ο, 

ο 4 κὶρ ἀναφθῆναι. ΟΕ, Εκοὰ. Η, 3 Π, 
ἆ 6 αὐτομάτως ἀνοιχθῆνα. Οἵ. Λος χἢ. 1ο αὐτομάτη ἠνοίχθη 

αὐτοῖς ἡ πύλη. Τ]νο φίοςγ 9 αποίοᾶ {τοι Ατίαραπ ας ὉΥ Οσα, ΑΙ. 
Αέγονν. Ἱ, 411. 

486 ο 3 ἀναβιῶσαι. Όλεπα, ΑΛ]. ἀναθιῶναι, Ατίκίοι, Πίη. Απ. τι, 

το. 4 πάλιν ἀνεβίωσεν; Τηουρυχ, Πίη, Ρίαπί. ἵν. 14. 1 καὶ τὰ 
Φύλλα ἀνεβίωσεν. 

Ὁ / ἐποζέσαι ΟΙ. Εκοά. η]. 18 ἐποζέσει ὁ ποταµός; αγἰ. 5ο, 44. 
ο ό Φφρονηματισθέτα. Ο, Αγίκοι, Ρο η, 6, απ μεὰ τὰ 

Μηδικὰ Φφρονηματισθέντες ἐκ τῶν ἔργων, 
ἆ 6 σκνῖπας Βορί. Ἐχοά. ηΕ, 16 (11) σκνῖφες (Βνιοίο), Ενα 

ποτά Ὁγ π]οὶι ένο ΙιΧΧ τοπάοτοά Ώ29, Ἠ. Υ. «Ἠοα) Αίατη. "καιά- 
Βίος, ος «Ώεας. Τὴνο πιοτο αφαα] γνοτὰ {ος “Πε ’ ἵ φύλλα. Τα 
{οτπι οἵ νο γνοτὰ ἵ9 ἀἰουκκοά Ὦγ Ἰωουσο, Ῥλγγη. 399 "Ἀκνιφόν 
ουπι ϕ ποραπέ ΑΗἰοππα 6490 ῬΗτγη. ἱ Τλοπι,, φοἆ σκνιπόν ααξ 
σκνῖπα.) 

ἆ Ἰ τὴν γῆν εἶναι Ἴσιν. Οἵ. 116 α Ἰ Ἴσις ἡ Αἰγυπτία ἐστὶ γῇ. 
ἆ ὃ ἀφρονουμένονυ. Τϊο αοεῖνο Ῥτοφοπί ρατηεῖρίο οοσασα ἴπ 

Ηοπα. Π. αγ. 1οή µενεαίνοµεν ἀφρονέοντες. Ἐπε νο πιᾶἁ]ο νοῖου 
9 Ἰατά]γ ο Ὃς {ουπά, Ώνουμ]ν Ένοτο ἵ9 α οορηαίο {οσα ἀφρονεύομαι. 

ἆ τΙ σεισμῶν. "Ηἰεοπγιπας αἲ Εαδίοίαπι ερ. τα]: Ἠιά 
Ηευταεὶ απέαπιαπέ ααοᾶ ποσο Ύὖς ορτοβκαῥ οἱ Ῥορα]ας οππία 
ἵπ Λεργρίο ἱεπρία ἀοητυσία απί, αἶνο πποία ἔοττας αἶνο ἴσία 
Γαηποίπ ατα ” (Βεραοτ). 

456 α 6 διαβάντας, Τ]ο γοτγ απκννατὰ τοροβείου φαρμεκία Οναε 
οπο ος ο]νος οί ἴἶνα ένο εἴπαφος {9 απ ποετροϊαίου., 

δ14 

ωμά, λε ο π-- 



Γ.ποοκ µπ. σΠΑΡΗ, 47-99 «36 ε 

ο ζωα 
38] ἅ ι Ἐζωιῆλο. Ἐποκλεί, α΄ ον] απέ]ος οἵ αποτέαίη 
᾿ἀσία, τοῖς α ἀταπιαξίο ΝίοτΥ οἳ νο Ἐχοάνς (Ἐξαγωγή) ἵπ Οτοεῖς 
Ἰαπιῦίος, ρατί οἵ πο] ἵ αποϊοά Ὦγ ΟἸοπιοπέ οἵ Αἰοχαπάτία, 

ος Δέροπε, ἵ, 414. 

ἆ 6 καρασάγων. ΟΕ. Ῥοϊγὺ. 14, 47. Ἰ τὸν Αννίβαν ἀμίμητόν τωα 

:εἴτε οἰκογενὴς εἴτε µή. Της ππθβης “ (ανουσίαο πιαῖά, 
πε νοέίνες Ὄνοτη ἵπ νο Ἰουφο]ιο]ά ος Ἠοε, Τξ γνας ἴἶνο ΕεΙο οἱ 
ρίαν Ὁγ Νἰοοφίταίυα, α Ῥουί ο Εἶνο λΙάά]ο Οοπιοάγ. ΟΕ Μείπεκα, 
'"Ὁρηκία, Θγαεο. Εν. Νἱοοφίταξυς, Αένοπαοθ, 664 Β, 113 0. 
ο 488 6 4 ἀπογυμνῶσαι. ΟΙ. Ῥαυδαῃ. 443 ἀπεγύμνον τὸ πᾶν. 

ο 69 συµφανέ. Οἵ, Ατίίος. ΕΙ. Ν. Ι. Φ. Ἰ συμφανὲς ὃ' ἐστὶ καὶ 
:ἐκ τοῦ λόγον τὸ ζητούµενον. 
το 4 3 ἀλλοτέρμονα, 4 πνοτὰ νελοῖν 1 Ἰαυο πο {ουπὰ οἱφουε]νοτο. 
« 490 ο ὔ ἀμοιβαίων. 06, Ρ]αὰ, ορ. 994 Ἑ ὅταν τι τὰ τοῦ πουγτοῦ 

αν τό Χούμ. ον αφου ώσ Ὅο 
ος απουκίος οἵ νο Ελλορίανς, 

30] οι Ἰοθόρ Ηοὺ, ΤΝ, Εχοᾶ. 1. αχ. Τῆνοτο ἴς α ννοὶ]-Ἴπονε 
ἀ Που ἵπ τεοουπεῖτηα Εἶνο νατίους καίοπιοπίς οοποεγηἶηα νο 
Ώαίωο οἱ Ἀονον) (α]νογ-π-ἶα νε, νεῖνο ἴ ομ]ἱοά Νενεί ἵπ Ἐκοά. Η. 18, 
ολνο ἴπ Ἐκοά, ΕΠ, τ, Ποὐαῦ ἵπ Σάμος ἔν. τε, νή]ο ἵπ Νάπα. κ. 29 

44 πο τοπᾶ “Ἠοῦα, Ένα κου οἵ Παρυοὶ, νο Ἀάαπίέο, λίοκοα) (αέ]νου- 
ο παν) 

ο 6 Δαδάν. Όσα. καν. 1 Απά 1 οκαίναἨ Ὀοραί Β]νοὺα απά Ὀρύ ση,” 
ο6 Ὁβάβ, κοωήοκ!γ νο καθ Ἠδίπο 0 Ἠοῦαῦ, Νωπα, κ. 19: 

Σάμος ἵν. τ. 

ά ᾗ ᾿Ἱσαάρ, Ί]αχο ν πο Ἠαίης ουστοκροπά(ηᾳ {ο ᾖκααε αππονᾳ 
Ένα εοπς οἱ Καζυγαλν πποπήσησὰ ἴπ ὅς1. καν. 2.: 

4 το ἐν Ασηρώθ. Ναπι, αἲ, 15, καὶ. τό  Ηκκστοι, 
άτι Λἰθιοίδα, αι κά, τ. Ὠοπστίας κοστπα Ίνοτο {ο β4ορί Εἶνο 

ως 



όν Στ ο μα ου - -υ  -υ ϱ μμ 
ν΄ μμ ο λε νε ο. ο αακα 

«904 ΤΗΕ ΡΠΕΡΛΒΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ 408ΡΕΙ, 

υπέσηαυ]ο ορίηίου εναί Ζήρρογα) να (νο 4α1πο α5 (νο Οπελήές ο 
Εὐηορίαϐ νοκ Ὦ νεῖνοτα Ἀξοθοα πιαττίοἆ, 

ᾱ 12 προσπαρεληφώς Ί]ογο ἵ πο ππεπίου οἵ α ἅτοαα ἵπ 

Όνο πασταἶνο οἵ Όνο ἱπστνίαυν οίνου Ἀίοκος απά {οὔπο ἵπ 
Εκοα. καν. ς 

440 ο 1 παρεμβολή, Ὡευκ]]γ α οαππρ ος {οίχοκα, Αοῑς καί, 14, 
Ὀαξ Ίνοτο απ ασπαγ Ο, ἄεπ. αακχή. κ. 

ο 6 ᾿Αρά γε (, Ατϊκορί, Ρίωῶ, 646 

ἄρά γε πολλῶν 
ἀγαθῶν πᾶσιν τοῖς ἀνθρώποις ἀποφαίνω σ᾿ αἴτιον οἶσαν ; 

Αα. Ίεα. Ρἶαι. Ἆρα. ' Αβἰτπιαίο πίοττοραί ές αἱ τουροπαΐο αἶσπα 
νοὶ οηυαέατ νο ἵπ ος ογαἠοπίφ οοπεπιαίοπο Ἰαίοαί (αἶσαι 

1.αξ. πε Ῥτο Λοηπε ροπυπϐ).) 
ἆ 6 τεράστιο. ΟΕ. Ἰωισίαα, Ὠίαῖοφ. λογί. ατὶϊ τεράστιόν τι 
πάσχει, ὦ Τάνταλε. 
441 ο 2 δύσφραστος. Ο1. Ρας, Τήπε. 6ο Ο τρόπον τὰ δύσφραστον, 

ἰσχνόφωνος. ΟΕ, Ῥ]ε,. Αίογ. 89 Ὦ ἡ φιλία τανῶν ἰσχνόφωνος 

γέγονεν. 
ἆ 2 κολαστρίαν, “{επιπίηο οἱ κολαστήρ᾽ (1.. απᾶ 8ο. Γεα.). 
449 Ὁ  Κινόμνα. Ο, Πσαι, Π, πχὶ. 494 

Τατ) αὖτ', ὦ κυνάµνια, θεοὺς ἔριδι ξυνελαύνεις: 

1ουσεῖς Ῥλγγπ. 689 /'Κινάµνια, αποὰ απἰάσπα ποτοκείο οτάΐπο 
µνιάκννα (1. 6. τὸν ἀναιδη Ἠθεγεὶ.) ἀῑκοταπε, ἵπ ογαξίοπο κο] αέα τατο 
οοσασσίε, ν. Ανεπ. Π, 116 Α.’ 

4456 1 πρωτότευκτα, 8 Ἰ919 {ΟΥΠΑ {ος πρωτύτοκα, 
ἆ { κοῖλα (9ο, ὑποδήματα), “Ῥουα Εῑναέ τοκον {ο πιᾶ-]μ” 

(1, απά 8ο, Γε..). 
444 Ὁ / προστάταισι, 'Γοπῖ-ταπῖς πέν, Ο, Χεα, ΟΥ, 8. Ἡ 

Οἱ. Ηάε. γἱ. ΕΙ 7 τὸν δὲ ἑωντοῦ παραστάτην ἀποκτεῖναι, 
Ὦ 6 φαλαγγικοί Τὴ8 πποτο ποδια] {οΓπις Ατὸ φαλαγγίτην απά 

Φαλαγγιτικός. 
Ὁ Ἰ διεκδροµάς, Ὠδαχ]γ οη αἱ να]οπέ {ο διεξύδονς,. ϐΟ. Ρα. Πες. 

τὴ, 813 ὁπλομαχίας καὶ διεξύόδων τακτικῶν, ἵπ παντα] Ὀαε]ου Όνε 
εοτγεκροπάἶπῃᾳ ἔετπι γγ8 διέκπλους, Χεη. Ηεἰί. 1. 6. 11. 

ο 8 ἀποσκενή. ΟΕ. 0εΠ. κακχῖν. 29 πᾶσαν τὴν ἀποσκενὴν αὐτῶν. 
ἆ 2 ἔνδακρυν. ΟΙ. Ἰωαείαη, ΔΟΛΗΝ. 4 κατέδαρθον ἔτι ἔνδακρυς. 
445 Ὁ 6 εἰσεκύρσαμεν. Τὴο οοπιρουπᾶ 8θεπι9 πο {ο ο6σασ εἶκο- 

πινεγο, . 
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το Ὁ 5 τοῦ φανέντος ὀρνέου. Τὴ9 τά ἴ9 ονἰάεπίΙγ πηραπί {ο ἵνα 
Ένα ρ]οεπίκ, π]ηεῖν Ἡστοδοέας χαφ ἀθιστίνους (Π. 1): "Το 
Ῥίσπιαρο κ ρασ]γ τοὰ, ρατί]γ μοϊάσπ, νελ]ο ἐ]νο ρεπετα] Τοτπι απά 

ο .ἴχσο απο αἰπιοκί εχαο]γ Ἠκε νο εαρ]ο. Τῖνετο ἵ9 πο ππεπέίοη ἵπ 
ο Εποδας οἱ νο Ῥ]οεπίκ ος ΠΥ κας] υἶγά, αξ εἶνο ἐνγοίνο ραίτη ἔτουφ 
ο (φοῖνιξ) αἲ Εἰίτα ΤΙΑΥ Ίνανο φιρᾳοείοὰ (ἶνο κίοςγ οἱ Εἶνε ρ]οεπίκ (ο 
ο ενα ρουῖ, Ἰαδὲ ας ἵπ νο Ῥουπι οἵ ]ασίαπείας, Ρλοεπία Ἴο, Εἶνε ἴτου 
τος καλά {ο Ίντο Όδου παπιδὰ {γοπη ἔἶνο Ὀἶγα : 

«Ταπι Ἱερῖε αξτίο καυ]ἴπεπι γετίίου ραΐπλαπα, 
..” πας ρταξαπα Ῥ]οεπίκ εκ ανα ποππση ἸἨαοί) 

ο Ὁ Ἰ πορφυροῦν. Τὴο πιπηγ-οο]ουτεά ρ]ωπιπρο οἳ Εἶνο Εἰτά, «9 
το Δακοτυοῦ ἵπ ος ἐεχὲ, {αἳ]ς {ας αἰνοτί οἱ ἶνο ρἰονεῖπᾳ Ρἰεέατε Ὁγ 

ος Ἱασίαπείυς, 117 

εΤημεπίος οσα]: ετεᾶας ρεπιῖπος Ἰγποίπε]ος, 
κα Οποταπι ἆς πποᾶῖο Ἰαεῖᾶα ἄαππα παῖσατ., 

ῦ.9 4 φωνήν. Το. {6 
| “Ἰποῖρίε Π]α καοτί πιοδυ]απιίπα Γαπάστο σασί 

Ει πίτα Ίποεπι Ὑους οἶετο ον.) 

6 6 Πάντα γὰρ τὰ πτήν ὁμοῦ. Ἰωπο. 106 
“Ορπεκαλήε ἵπ εοσέατα 8686 ϱοπας οπως τοἰαπέαπα, 

Νεο Ρικεύαο Ίπεπιος ον α]]α που υἷ]α τησ, 
ΑἨέναπι εξ {ραία οἴνοτο τοῖκέ Π]α ρε αἴέσα, 

Τατῦαφυς ρτονοφαίέας ππμπετο Ἰποία Ρίο.) 

ο ἄεαι, Ε. ἱ. 15, πι Αρ) {ους (11 ποίσς, 
980] «Τα 1 Εὐκόλεμος Ότ Ες {Γαριωοπέ κου Βολνίτος, ορ. εἴξ, 
Ἡ. 1. 1ο4. 

Ὁ 4 νἷόν. γαμβρόν Β, ρτοῦαῦ]γ α οοπ/οεέυταὶ οπποπάα [ίση 
| Ὁ 6 Κομμαγηνήν, α ἀατίοξ ἵπ ενα ποστ οἱ Βγτία, Ἰγίωα Ὀσένοεν 

νο Ευρίνγαίος οἩ νο οαέ, Οία ο ἐἶνο νο, απά Οαρραῤοεία ος 
ὄ Όνο πογί]ν. 
πα Γαλαδηνῇ, ΡτοῦαὈἳγ Εν καππο ἀἰωιτίοί οἱ Απογτία πο 9 
ι εαἰ]οά Ὁγ Βίταῦο (649, 136) Οἱαοἴνοωα, απά [ον ο Ιεε]ο {ο (νο 
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447 ΤΠΕ ΡΒΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΡΟΝ ΤΗΕ «08ΡΕΙ, 

ποσ]ν οἱ Νίπεγεὴ : ο ο 
(ει. κ. 11). 

Ὁ 6 Στρατεῦσαι. Τειν καιφὲ οἱ Ῥανίδὰ θρανία οασ- 
ϱροπάς ποασ]ν νηοι  Βαπι, η, 

ο1 Ναβδαίους, οπλο μμ 
βλιοο {ο ὁ γατ]αίοα οἱ Μολαίλονί, ἐὰο Από Όοεν οἱ μμ ν 
χχν. 1). Ο, Ονιᾶ, λίείαπ. 1. ότ 

«Ἐπατυς κά απτοζαπι Ναλαίποαφυο τορΏς Του 
{αγεν, Δαί. χὶ, 116 'Ναὐαίαοο Ὀνοίαα κα ]έι) πΊοτο μου Ὦς, λαγος)ν 
ποῖς, 

Σούρωνα. Όε]νοτ {οτπις οἵ νο ἨΑΠΙ Ἀπὸ Χειράμ (Βορέ., 
Ἐΐρωμος (οφερ]νας), Ἠίταπα (ας Κίπρε ν. το, Ἠαταα ( Όπου, 
χἰν. {), Σέρωμος (Π4:. νΗ. 68). Ο. 4919 4. 

ο 4 Οὐαφρῆν, “Ὑαρίε ΟΙ. Επα]ά (Πίη, οἱ ἴπ, Π, 1.5, 
ποῖς, Ε. τε): “ναί Ἑπαροϊσπαυς (Εκοῦ, Γγαερ. Εο. κ. 49) ος 
ΑΙ. Ῥοϊγ]κέος (Ἴεπι, ΑΙ. Βίέγοπε, 1. 41) 8479 οἵ νο ακαἰκέαπου οἵ αἩ 
Εργρίίας Κίπρ Ὑαρ]γος ἵπ νο Ὀα]άΐπα οἳ νο ἑσπιρίο, καρροτοὰ 
Ὦ} αἰ]οραίοη οί νε Ἰοογη εχε]απροά Ἰδέννθεν (νο ἔννο Ἰκίπρα, ἵν 
Ρἰαζπ]γ ἵπ πα ίονυ οἳ  Κίπμε ν. 3 βη., απά πιαΥ ὃς ἀατίνοὰ νο 
ας Αροκτγρλονς.”. Βοο Ὀε]ονν 445 α τ, ποίς, 

ο Ἰ ἱδρύσθαι. (Οαἱκίοτά ρεϊηί» ἱδρύσθαι Ὀνοῦν πασα, απά Ὠϊπδον{ί 
ἱδρῦσθαι. Βου {ογπις απο {οαπᾶ α5 τατίαπίς {ος ἱδρύσασθαι ἵπ 
ἨΠάι. Η, 18α: ἱδρῦσθαι ἵψ Ἱποτο οοττοσί {ος νο ρεγίοσί ρααΐνο, 
νν]ηοἷν 9 αἷκο αποά ἵπ Αη ασἶνο βεΏρα, α ἵπ Ἠάι, Η. {5 ὅσοι 

μὲν δὴ Διὸς Θηβαιέος ἵδρυνται ἱρόν. Ἠετο νο ρακεῖνο βοο 
Ῥτείετα]ο, 

6 8 αἷματι. 1 Όποι, κκ. 8, ακτή. 1. 

ο 9 Διαναθάν. Τῆνετο ἴ5 πο ποπ ίοη οἵ απ απροὶ ἵη νο Ῥάμκαρος 
αποἰοὰ οἩ ο Β, πος ἆθοα Εἶνο ΏΔΙΠΟ Διαναθάν οοσαχ ἵπ Ένα Ἠϊδίο: 
{ε 1 ρτοῦαυ]γ {οσπισᾶ ἔτοτα Εἶνο Ώαπιο οἵ Ναναν νο ρτορ]ναξ, 

4 ᾳ ᾿Αϊλάνοις, ' Εἰοιμ,” τ Κίπμε ἰκ. 16, 

ἀ 5 Οὐρφη, “Ορήτ 1 Κίπμε {κ. 28. 
4 Ἰ µεταλλεντάς. Οἵ, Βίταῦ. 4ο], Ίοο. 

448 8 1 γράψφαι πρὸς Οὐαφρῆν. ΟΚ σπα, ΑΙ. βίγοπ, Ἱ. 396 
Αλέξανδρος δὲ ὁ Ἠολνέστωρ ἐπικλφθὰς ἐν τῷ περὶ Ἰουδαίων συγ. 

πρὸς Σολομῶνα κ.τ.λ. Τπ Ώνοφο αρυτίου» Ἰσίογα πο τεπατά ἵ ραίᾶ 
(ο εἰχοπο]οβγ; Ῥ]αχασὶ-Βορίιτα, νεο 9 οαἱ]οά η εἶνε Βερίπαρίηε 
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απά Όνο Ἰπαί ογ]]αυ]ο ἵν εφπα]γ οπαοὰ ὮΥ 
Ἠτίος Αρεΐες (Ἠ, τότ), απά Ὦγ Μαπαῖνο, Ὑννο 
κκ πωναμναν ἨΗκείπρε, 

ως λα Της Ἠαππο ἵά πο αἴτει ἵπ Ώνε 

ο σε οἳ Νοπιος ἵπ Βπιην Πίαά. Οἱ. ανά Ε. Θεοφγ. " Δεργρίας,) 
"Ἱναξ Ώνο Ἅοπιο πποαπέ ἵ ρτουαδὶγ λαέ οἵ (ιο Βοπιυτίελιαο (Βιταὺ. 

ο. 
ο ἃ ς ὧν ἂν, ΟΙ, Βορὰ, Ρλος. 1330 ἕως ἂν αὐτὸς ἥλιος ταύτῃ 
.. μὲν αἴρῃ. ως ἄν ἵ9 α οδτίαἰπ οπποπάαέἶοπ οἱ ὡς ἄν, λε που]ά 
ος ἆρθαα ἴπ πναίονες ΝΑΥ,) "Ἰονενετ) (4/. 1369)... ὡς ἄν πουες 
ο ἄπομπα, ος οου]ά πποαπ, “ ν]ο) (9υΝ). ΟΙ. Ὠἰπᾶ, Βορλ. 4/. 
τα τά], ποίο, Ἰπ αἲὶ νεο ράκεαρος, α5 νοτο, ἔ]νο 98. Ίνανο ὡς ἄν, 
απά ἵπ Οµά, Οἱ. 1361 ὥσπερ ἄν, νΊετο 7οὺὺ απά Βϊαγάσα τονὰ 
ἕωσπερ ἄν. Τὴο κο οἱ ὡς ἄν ἵπ α οπιρογα] 8εηΠΦ0 ἵψ ΟΠΙΠΠΟΠ π 
Ἱσίας Οτοεὶς, απά ἵπ {που οἵ εἶνο τοππασ]κα Ὀἱο αρτοεππεπί οἱ Μ88. ἵπ 

σος 811 Όνο Ῥακκαρος πποπείοποά αὔογο ἐἶνο οοπ]οεέυταὶ εππεπὰκίοΏ 691 
Ἶ ---οπερδοὰ ος οκίαἰα. 

οσο ᾱ 6 ἀπὸ τῆς χρείας (γούόµενοι), “ ἨΊνοη ΕΥ Ἰαγο ἠπκϊνοά (νο 
Ἐωκίποα, 'Νοέις Ηε]επίκπιις ἀπό τινος πράγµατος γενέσθαι, Ίος 
εξ ἀπηλλαχέναι τοῦ πράγματος . . . Ῥία, Αχ. 684 Ο ἀπὺ τῶν 

Ὑσνομένῳ τῷ βασιλεῖ προσελθόντες᾿ (Ύ1ᾳοχ). ΄Οἵ, Ροἱγῖ, γ. 14. Ἰ 
δὲ ταύτης τῆς χρείας, “ αθλος Οία α ζαίσ’ (νο Ῥαέέ]ο). 
449 ο κύρους. “Το Ἰαηκοκ (αὐοιέ 8 Ὀωκλνοὶκ) ο (νο 

οφανα]ενέ {ο νο Ίνοπιος ” (Βαν, Ὠία. ΠΜ. απὰ 

.. α. ιν Κίαρε ν. τε ' Βοἱοπιοῦ βανο Ἠίταπα ἐνοπίγ Ὀνουκαπά 
(εν οἵ ν]ηοαε... απ ἔνεπγ Ἱποβκατος οί ρατο οἱ," 

νο ο ἵν κο {ος α Παἱά αν πο α- α ἆτγ Ἱπδακατα, -: 

Ξτ1 

ης 
. 5 Ἰ ἀρπαβῶν ἔέ. ο, Ἠάι. . εφ "Τα ατίαῖνας ἵ α Ῥεγκίαυ 
π απά Ἰνοίάς Όντου εἰνοσπίσος Ίποτο εἶναι (ἶνο πισδίπππως οί 

Αὐνοπίαπα” 
5 8 µέτρα δέκα. ὮᾖΤ]νο Πνεπκατο Ίντο πωσα η ἵα νο ορ]ναϊν, ἔοω οί 

πλεον πια ο οπο Ίνοσποτ ος ο0γ. 

. 



ο μμ ο τς μι. 

“ιοῦ ΤΗΕ ΡΠΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ α0ΒΡΕΙ, 

Ὁ τ ἱερεῖα δὲ εἲς κρεοφαγίαν, 'παοτϊβεἰαὶ απἰπια]ν [ος [οοά Ο. 
Ἠάι. Π,. 6 σιτία ἀποτακτὰ διδόντες καὶ ἱερήα, ἶ.ο. ας [οοῦ Του 
οτοζοᾶί]ας, Ὠϊοὰ, βίο, ΗΙ. ἀπὸ κρεοφαγίας τὸν βίων ἔχουσι. 
94] ἆ 12 πλάτος κηχῶν ξ-. τ Κίπρε νἱ. α. Το Ἱπδπκατος ος 
πο Άρτος ενος γεν Εἶνο Ἠοῦτονν ος ενα κωο- 
{οκορ]να», 4. 1. τη. ς. 

4δ0ᾳα 1 Νάθαν, πο ας ο μωρο 
Ώαν]ά ανα {ο Βοἱοπιοη Εἶνο ραίίατη οἵ νο Ἰνουκο απά οἳ αἲἲ Όναε 
Ἠο Ἠὰ «Ὦ} εἶνο αρἰτῖε, πο πποπίίου Ἰνοίπᾳ πιπᾶο οἱ Νανα. 

α 2 δόµον,“α οοασκο Ο, Ηάι, Π. 127 ὑποδείμας δὲ τὸν πρῶτον 
δόµον λίθου Λἰθιοπικοῦ. 

ἔνδεσμον, α ποτά αποᾷ ἵπ νο Βορίπαρίπέ ἵπ φενεταὶ 8απ9σς, 

ψεἩ 1 9 ποξ 645Υ {ο ππδετείαπᾶ (4 Κίαρε ντ]. το; Ῥτου. ν], 1ο 
Εκοῖς, κ. αχ} 34 λίασο, Π1. 16): Ίνετο Πέ ἵνα Όθαπα Ἰαίά οένιοσα 
αἰογηπίο ο 9ος οἳ ρίοπο, 

8 4 πελεκίνοις, 'οοατ]οα]α,) “ ἀοτεία[ζηρ. Βαῖ Ίντο α Ἰάπά οἵ 
οταπηρ, 5ο οπ]]οὰ ἔγοπα ές τοβοπαὈ]απου ἵπ εἴναρο {ο α πια]! Ἰναο]νοι, 

8 4 ζέωθαο. ἵαπ τ Κίπρε τὶ. 16 Ον οονετῖης οἵ οσἵαε ἵν εαἰά 
ἐο Ἠανο Ὄδου οἳ νο Ἰπείᾶα, ἵνα ἵπ νετ. το πο τοπὰ Οναί "Ίνα 
οοτετοὰ νο Ἰνοσκο νετ Ίνασης απά ρἶαπ]κν οἱ ορ ατ,) 

α 6 ἵαπ τ Κίπρε γ]. το, 16 ναός Ἰπδα ης νο Ἠοὶγ Ῥ]ασα, αν ἀἷς- 

Επριἱε]γεά ἔτοπι Δαβίρ “Ώνο οτκεῖα,᾿ ος Ἠοὶγ οἵ Ηοῖίος, απά Ένα 
οογετίηᾳ οἵ ροὶά ἵ9 Εἶνατο καῖά {ο ανα οχεπᾶσά {ο νο πνοῖς 
Ἠουκο (νετ. 44) 5 πνε]] ας {ο νο “ ογας]ο’ (νετ. 1ο). 

Ὁ 1 µαστοειδέσι. ΟΙ. Ρο]γὸ, ν. Ἴο. 6 ἐπὶ λόφου µαστοαδοῦς, 

Ὦ 4 φατνωμάτων. ΟΙ. Ροὶγὺ. κ. 1]. 10 τὰς δοκοὺς καὶ τὰ φατνώ- 
µατα, “πουπατία.) 

δῶμα, ΟΕ, ζαάμες ἴκ. 61 ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ δῶμα τοῦ πύργον. 
Ὁ 4 χαλκόν, εἶθλνοι ρυτο “οορρες ος "Ότουκε, α πἰκέατο οἳ 

οοΡΡες απά επ: Ὅναε 1 Ίνανο τοαἰποᾶ νο ννοτὰ “Ότακα,” π]οῖι ἴψ 

οοἱΙΙπΟΠΙΥ βορά ἵπ Όνο Βίν]α, απά ρατσαἱατ]γ ἵπ Ες ρίασα, 

ι Κίπρε τή, 1-4. 

ἆ 8 ἀνδρομήκεις. ΟΙ. Ῥοϊγὸ, η, 7. 6 ὡς ἀνδρομήκονς ὕψους, 
ἆ τ1 ὁπτάνηται Οἵ, Λοῖα ἰ, 4 ὀπτανόμενος αὐτοῖς. 
4δ14 3 ἁλνσιδωτούς. Ῥο]γὺ, ν. 43. 15 ἀλνσιδωτοὺς περιτίθενται 

θώρακας. 
α 5 δωτύ, απ απυκιαὶ οτι Τος δίκτνον. ἵα Ἠάι ἵν. τῇ 

Ἡ ἵ9 ενα πατης οἵ αὖ Πππονη απἰπια], Όαέ ἴ9 Όνετο ρατοχγίοπο 

ἑίκτνς. 
2.0 



το ποΟΚ ΓΚ. 6ΗΑΡΑ, 33-37 4ὔ14 

. ιά κκαὶκ.ε6. ΤΊΝΟΥ πικᾶο Ὀο]]ς οἵ ρατο μοὶᾶ, απά ρα ενα 
ἵα οένοση νε ροπιορτκησίος.... α Ὀοι] απά α- Ροππορταπαίο, 

Ἠαἳ] απά α- ροπιορταπαέο.) 
Ὦ  ἀνάκτορον. ΟΕ. 8ππον. Πκ. α Ὢ ἵτε Δήμητρος πρὸς ἀνάκτορον. 

ων ρα ΒΙή]οῖι ”: Ενα [οτπι ἵπ νο ΙΤ ΧΧ ἵς Σηλώ ος Σηλώμ. 
ἶ βοῦς χιλίους. ἵω α Κίηρν τἰίὶ. 64 νο παπολας [ο 291000 οχθ8 
ο οι εᾶπιω τό, '9νθορ απά οχδΏ πο] οοσ]ά 
πιο ἵνα ἐοἱά πος παπα υοτεὰ {ος πι] έαἆο 
ᾱ τ τάλαντα µνριάδων υξ. Ἡ Όνο τοκᾶῖμα ἵφ οοττοσί, Εν 

πο... «6ο κ το,οΌοπεφ,όοοιοοθ ἐα]οπίο οἳ βοἱᾶ. ΤΝ 19 τοασεά 

ο ἓν ουᾶ, Ὦ {ῶ τετρακισµυρίων ἐξήκοντα, 49,969. ΡοβαἱὈ]γ µυριάδων 
ο Ένας σου ἱπκοτίοῦ Ὦγ 9οπηθ οπο {ο γελοπα 46ο ἰπ]οπίς φοεπιοὰ ἴοο 

ο Μπκ]ἳ α ατα (Ετεαδεπε]να], 212). 
ο 488 α ι Τουρ] ας ς πιοποποά αραΐη 458 Ὁ Ἰ ΑπποΏς Εἶνα 
 πνσέοτα νν]νο κά ἔακθη ποῖοο ο (νο ενα. Ῥαθφαρος τοι Ἰίφ 
"βεορταρ]ήσαὶ ποτ ατο φποίεὰ Ὁγ Ῥ]αέατο] απά Ῥίοἱετηγ. 
ο 1 ζῶον. ΟΕ Ηάε. Η. 88 ζῶον δέ οἱ ἑνῆν ἀνὴριππεύς. 

ο ὁ χρυσῶν. Τα χρυσοῦς, ος ροὶὰ ίαίας, ννας πεατ]γ ο ας] {ο 
ο Ένα αἰνεκοί, Ενας κ, ἵο νο ἀταεμπισο ἵπ γγοἰρηέ, απά ἔνιοπίγ 
ἀτκοῖπικο ἵπ ναΐωο, Το πι ετς Ίντο «Πας {τοι (νου ἑπ 
Σ Κίαρν κ. :Ί τριακόσια ὅπλα χρυσᾶ ἐλατά' καὶ τρεῖς μναῖ ἐνῆσαν 

| εἰς τὺ ὅπλον τὸ ἔν. 
«ας Ὁ ι Τιμοχάρης,  υτίέας ο ]νεγνιἶδο ΠΙΚΠΟΝΥΠ. 

ο. ᾱ Ι σχουοµέτρησιν. Τὴο φεἩοεπις να α Ἰαπά -ππδαθυτο 

η πασγίης ἵπ ἀἰδετουί οοωπίον {τοι ΕΜΓέγ {ο κἰκέγ (ωτἱοῦᾳ». σα, 
ος Μάε. 1. 66 πεδίον σχοίνφ διαµετρήσασθαι. Ἰ Ἰνανο πο {ουπὰ ΑπΥ 
ο ναι πιοπίίου οἱ Ον πιστίοαὶ βαχνογ οί Βγτία, Οἵ, Βομίτος, 

{. τε. Ί6. 
981] ἆ Ἰ Οπ ΡΗ]ο κος «11 ο, πο, “Ο{ οουσκο ἐἶνο Φωέ]νος πηκέ 

ος νάνο Ἠνοά Ἰοίοτο Εἶνα πιο οἵ Αἰοχαπάες Ῥοϊγ]ήκίος, Ὑε]νο οπ 116 

ο ο Βσιο π.ο. 81’ (Βαν, Οία, 6, ανά Κ. Βίοφν.). Οἱ, Βε]νίτος, 
ο. 1. 111. 
4ὔδο 1 Νηχόμεος Τῆοψο Ὑόγνθα ατο κο οοτταρί Εναί Ἰ οιηποί 
αΕοπερέ ἓο ἐαπεαέο ναι, Ὑρονν απ γοκίσα 5 κα (οἱἼονς 

--- ο να ος ον κ 

-ᾱ . Ύὐς ους οὐοττπηας πόδας 
ἷ Ερμοείε αίφπο πως πρίοι ἀωσίυκφυο ρεοίαπάος.) 

.. χ . 



4ὔδα ἍΏῄΤΠΕ ΡΠΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 408ΡΕΙ, 

5 7 (ψιφάονον, απ Ὁπικααὶ (οσα. ΟΕ Απ. ρα. νΗ. Ίοι 

Ὁ ι (ὐπαὶ πύργοις συνόροισι.) Το τοβάϊος οἱ εν λ88. ὑπὲρ 
πύργοισιν ὅροισι ἵ9 πικπὶ{εδ]Υ οοτταρε: μοι καρᾳοκία ὑπαί, ο 
μήν 1 Ἠαγο αἀάθα πύργους σννόροισι. Ο{. Ατίψίοι. ΕΛ, Νίο, η. 
το. 4 σύνοροι γάρ εἶσιν αἶται: Ελ, Ενα, υ. ϱ. 1 πάντα ταῦτα 
σύνορα ἀλλήλοις. 

Ὁ 6 ἀποχετείσεως Απ Ἰπίετοκίηᾳ ἀοκοτρίίου οἱ βοππς οἵ Ένα 
ευ ὑίστταΏο ση οἰκέοτης απά απο ησίς ΓοοσηΕ]Υ ἀἰκοονοτοά ἴπ στα 
κα] στη γη] ἵνο {ουπά ἵπ νο ρα σκίοις οἵ νο Ῥα]ομίπο Ἐκρίο- 
ταίου Ἐππά, 396 Πεουνετγ οἱ «εγωκαίεε, 1-19: ᾱ. Ἡ. Ἰοπῖα, 
ΤΛε Ηοῖψ Ρἰαοεε οί «εγωβαίεπε, 1 18-11. 

ϱ1 σωλῆνε. ΟΙ. Ἠοσπιαπα, Αγολοολί ΕΥ. ϱ8, Εγιοίοφ. 114 - 
14 οἷον ὡς παρὰ ᾿Αρχιλόχῳ, διὲξ σωλῆνος. ΟΥΠΙ. Ἠίοτος, (αἱ. ἵν. 9 
οἰδὲ ὥσπερ διὰ σωλῆνος διελθὼν τῆς παρθένου. Τὴα6 ποτά 9 ρτο- 
Ῥαῦ1γ υοά Ίνοτο οἱ νο ππάετρτουπά πηπεὶ Ὦγ γη] νο γγαίετα 
οἱ Βίίοαπι νετο Ὀπουρ]έ ἔτοπι Εἶνο Ὑἱγρία”ς {ουπίαία ἴο νο ροοὶ 
οἵ Βί]οαπαι, 866 ποῖς οἩ ἆ 6. 
98] ο 6 ᾿Αρισπαῖος. Της Ατίκίποις, ος Ατίκίοκα, ἵ9 ονασνίκο 
η ΚΠΟΝΣ, απά απο ἀἰκεήλποί {τονα (ἶνο Ῥν.- Απίκέοας ποιο σος 
οοπουγπίπᾳ Ένο Βερέπαρίπε ἐταποἱα ίσου 9 πιοποπεᾶ 349 ο το. 
Οἱ, Βεμάτετ, Η. 1. 198. 

ἆ / σµῆέο. Όπ σµήχω, ἴἶνο Ἰπίο {οτι {ος σµάω, απιᾶ Ἡν ἀετί- 
ταίΐνος ϱοο Ἰοὐοεῖς, Γγγν. 153: Κανετίοτὰ, Νειο Ρληγν. αι 
Σμῆγμα καὶ σμῆξαι καὶ τὰ τοιαῦτα ἀναττικά" τὺ γὰρ ἀττικὺν σμῆμα 
καὶ σµῆσαι. 

ἆ 6 Ὕδατος δὲ ἀνέκλειπτός ἐστι σύστασι. νο ιαῖποκα 
οἳ Ολί απά νο οἴἶνοας ραγήσυ]ασγν Ίνετο ππεποπεοά Ίνα Όσοι 
{11 οοπβγπιεᾶ Ὦγ νο τοβοατεῖνον οἳ Ἰαδί οεΠ ΜΥ. ἵαπ τ848 
Ὀτ. Πουίπκοῦ απά αθιογνγατὰς Βΐς Οατ]ος κου απά Βὶς Οµατ]ον 
Ἠ/αστεῦ Ῥραλεοά (τουρὶι νο ἑπποὶ ἔτοπα επὰ {ο επ. ἴπ 188: 
α τεππατκαυ]ο ἱπκοτρίου Ὑας {οαπᾶ οατνοὰ οἩ νο του Ώσας 
Όλο οχίε: νο ἐταπα]αίίου Ὁγ Ῥτοίοκκος Βαγου επάνς Ένας; "Τε 
αἰτις]ς οἩἳ Εν νο οἵ νο εχοανα(ἶου: Όνο οκοαναίοτα αἰτασῖς, 

οσο] {ο πηθοί Εἶνα οἴἶνοτ, Ρίο ἴο Ρρίεκ. Απά Όντο Ποπιοὰ νο 
"γιαίετα ἴτοπι ὨὈνείς ου]οί {ο νε Ῥοοὶ [ος α Ὀνουκαπά ἴνο 
Ἰναπάτεά ουκ ἍΤῆὴο οοπάας ἵνα ρτοῦα υγ πηπάς αἰνοίγ 
Ὀοίοτο νο αἶσμο Ὦγ Βεπηκολοτίο, ΟΕ Ἠαγίοι Ἰοπία, Τε Ποῖψ 
Γίαασμ οί «εγωκαίεπ, 11ο Π.;, κου απά αστεια, Τε Κε- 

1. 



πο 100Κ ΙΧ. ΟΗΛΡΗ. 11-49 455 4 

Ἡ οἱ εγωκαίεν, 11-21, πε λετο Εἶνο Ὑαίετ εαρρὶγ ἵ (α]]ν 

- Τα ποτά ἵ9 πηοπείοποᾶ Ὁγ 1, απά 8ο. 46 4 
πτοῦαδ]ο τοπδῖης ἵπ Τηοορβταςί, Ηίη, Ρίαν. ἵν. το. 4 λετε 
Ἑ πιος)ς ἐοχὲ ἵ9 ᾧ χρῶνται πρὸς τὰς κονίαφ. 
9] Ὁ ν τῆς Ἱερεμίου προφητείας. Τηΐ9 ΑΠΟΠΥΠΙΟΙΦ {χαρινεπί 

0 ή}. Βάαλ. Φετεπια]ι (ποφαοπΙγ ἀσπουπουςς ἐἶνο ποτκμῖρ οί 
ο Εκαὶ, Όναξ νεενουξ αἩγ τείοτεποο {ο 4 ροἰάσπ {πιαρο. 
"σι ᾿Αστιβάρην. ο, Ὠϊοὰ. 8ΐο, Π. 44 “ΛΠοι νο ἆθαί]ι οί 

Ακ νασκα (οτέγ γατα... Απά πο Αφίὂατας (Ίο Κίπρ οἳ ἔνο 
ο Νίοῖοι ἀῑοᾶ οἳ οἷά αμα αἲξ Εουκίαπα, Ίνο Ίνας θαουθεάοά ἵπ νε 
ο βονετοωεπέ Ὦγ ή ος. Αρραάκς, Ὑν]νο Ὑγαθ οπ]]οά Ὦγ Εἶνο ΟσουΚε 
ο Λεγαρος ἍΑεοοτάίπᾳ {ο Ἠάε, Ἱ. Ίη Αθίγαρος Ίνας ἴἶνο 8ο οί 

ο 6 Ἰ Ἱπεζῶνῃ ἅρματα. Ῥτοῦαϐ]γ πεζῶν Ίνα Όδεν τερεαίοά {οι 
ο Ένα ρτουσά(πᾳ πε, απ εἰου]ά ὃς ου Ε1ϱἆ 5 Ύ]ρετ εωρᾳοεί». 

ο 4 ς τὸν Ἱφεμίαν κατασχεῖν. Αβαϊηκι (ἶνο κἰαίοινοηέ ἵη 2 Εδάτας 
κ. 5 "Τα ατὶς οἵ οαγ ουνεπα ΠΕ ἵν εροἰ]οά,' πιαΥ Ἶνο κεί (ἶνο ἐγαάί- 
ση ῥενογνοά ἵπ 3 λασς. Π. α “ Τξ ννας αἶκο οοπἑαἴπδά η ἐ]να 1ης 

πας, Οναξ νο ρτορῖνοί Ὀοῖηα πατηεὰ οἵ Οοἆ οοπιπικπάσά (νε 
ἑαοτηκεῖο απά νο ατ]κ {ο πο πι Ἠάπα, ας Ίνο ννοπὲ (οσ]ν ἰπίο Ένα 
ππσυπίαίη, νε ῖνοτο Ἀξονος εἰπινοά αρ, απ καν ἐ]νο Ἰνοτίίαρο οἱ ο. 
Λπά νῖνοα Γστοταγ «απο είνα, Ίνα {ουπὰ απ Ἰνοί]ουν σἈνο, πι γογοίη 

Ἡο Ἰαίά νο ἑαὐογηκεῖο απά Εἶνο ατ]ς, ανά (ὖνο αἰίας οἱ ἵπουπαο, απά 
10 εορρεά νο ἀοος, 
40] «δδ Ὁ  Ἀνμμίως. ' Της αἀνοἰταῦ]ο απά ἐτα]γ ροἱάσν (ταμ- 
ππευί οἵ Ἡογοκκας ἴναν Όοευ ρτεκεγνοά Ὁγ Ζοφερλ. ς, Αρίον. [. 69ο” 
(κου). ο. Τακα. σά Όναεοσε, τ41 (νπασίε) Ῥηρωσὸν ἀνὴρ 



ον 

45δυ ΤΗΕ ΡΠΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ 6οβρει, 
ἵ Ν 

« 

αὐτῶν ὄνομα Ναβουχοδονόσορ τοῦ στρατεύσαντος ἐπὶ Φοίνικας καὶ 

Ὁ 5 ἐξ αὐτῆς. Οἵ. Ροϊγὺ. . Ἱ. Ἰ ἐξαντῆς (αἱ) ἐπεβάλοντο Άιαρ- 

αὐτῶν. Τ]νο οὐ έογα Ἠατο αππουρακατί]γ οναπροά Οκ τοπδίηᾳ 
οἱ νο Μ88. Ἰπίο αὐτοῦ, ἴπαοπκᾶ οἵ αὐτοῦ ἵπ ᾖοπορίνας, αὐτῶν 
πλοαη» “οἱ Νεναολαάποσχας απά Ἰν {ω]νος Ναοροϊακκας,) π]νο 
Ἰοίης 1 αἲ Ελ] πιο οπέτακέοά νο οκροδ {εσυ (ο Ἰΐς οὐ (οπαρί, 
ἰνίά.). 

6 4 τισὶ τῶν φίλων. Ἐπακουῖως οπές εἶνο αἰαέσπποπέ οἳ Ῥοτοκκσα 
Ονας Νεα άποσσχατ Ἰσθ Ἰνς Ίνοα Υγ-αγπισά ἴτουρς απιᾶ Ὀουίγ νε 
Ένουο (γ]οπάς, απᾶ Ἰνακίοποῦ οἩἳ νε εν α {ουν {ο Βαῦγ]ου, 

ο 8 Εὐιλμαλούροχος Τ]ο παππο Ἐνί]- Μετοδαοῖ, ος Απ 
Ματάν]ς (Ὀτίνεας, ΑΛ. απά Αγοᾖ, 119), ἵ νατίουκὶγ περτενεπερὰ 
ἵπ Οχοος,. 6 1σό ὓ 1. 

4 ι Νηριγλισάρο. ἈΝοτϊριίκκας ἵν ΙΔεπΙβεὰ Ὦγ οπου Ρεΐνος 
(ἱά} νι Νεγφαί-βλαγ-ωσην (ὅετ. κακίκ. 1, 14). 

ἆ { Χαβαεσσοάραχος Τὴο Ἠαπιο ἵπ Ῥετοβκυς, 5 ποσά Ὦγ 
΄οκορ]. ο. Αρίον. ἵ. 2ο, ἵψ “Ἰαοτοφοατε]ιοῦ,) απιὰ Ὁγ Ὠτίνας (04) 
α. Τα νακλι]- Μα τά αἲς, 

ἆ 6 ἀπετυμπανίσθη. Οἵ. Πεὺ. κ. 45 ἐτυμπανίσθησαν. 
ἆ ϱ τὰ περὶ ποταμὀν τείχη. Της ννοτῖς ἓν ατυαεοὰ Ὁγ Ἡστοδοξνα 

(1, 186) ἐο θαοεη Ντεοστία, πποῖ]νες ο Ιαυγηείως, ΟΙ. Αμίλογ, ανά 

Αγελ. 165. “ΔΕ Ενα οπὰ οἵ Ένα εἰκοι Ὀγπακίγ ἵπ Μαπείλο, απᾶ ἵπ 

Ἠνο αποϊοπέ Ῥαργτις οἳ Κίπρε αἱ Τατίη, ἵψ α 4πθοα Νπακοτε, 
ον]άεπΕΙγ εἶνο Νἱεοστί οἳ Ἠετοδοίακ. ΟΕ. ἠμά. τοο. 

466 ο 2 Ναβόύννηδο ἈΝαδοππούσα, ος Ναλο-πα τά, νο Τα ῦγ- 
ποέης οἱ Ἠετοδοξας απά Ἰαμὲ Κίπρ οἳ Βαῦγίου, αἀπαεεοᾶ Ἠΐν εἰάουε 
βοῦ Ἠο]-αναγ-εκαχ, ος Βε]κίασκατ, ἵο α οἶνατο ἵπ νο ονογπππεηί, 

Ἠ ου Ναλνοπποδ ης τείτοά {ο Βοτείρρα, εἶνε πονετηππεπέ οἵ Όνο οἵγ 
οἱ Βαὔγ]ουῦ νγας 1 ἵπ ἶνα Ἠαπᾶς οἱ Βοἱαίνασκας, νο ἵς πιο οπεά 

ἵπ η {ωκοτίρέίου οἳ Εἶνο ροτῖοὰ αἴοπα ον τεῖν λής {αἱ]νες, Βε]είνασκας 
να ο)αίη ἵπ ἐν οαρέατο οἵ εἶνο οἵεγ Ὁγ τις, Ἠ. ο. 639. Ὠαπίεί, 

γ. 1ο; 8αγοι, Βαὐψίοπία, τά: Ἐαν]ίηκου, Πήογίσαϊ ΠΠωίγα- 
(ίοπα οἱ ο, Τ., τη. ο. Πάι, ἱ. τοι; Χεα. Οψγορ. να. 6. τῇ, 
απά οεροσία]1γ Ὀτίνας (1014, 121). 

8 4 ἨΒορσιππηνῶν. Βίταῦυ, 149 ' Βοτείρρα ἴο α οἶέγ οκοτοά ἐὸ 
Ατίοπιίς παπά Αροϊΐο, 4 ρτεαί Ἰπεη -{ασίοςγ. Ἡ ννας ́  αἰπιοί αά]οίῃ- 
ως Βαυγ]ου οἩ εἶνο δου(]ν-ννοβξ, απά Εΐτα Νπιτουά εἰουά νήθία 

..0 
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πας, Ὠά, 1Ἡ, 121). 8εο 8 Ἡ. 0, Βαν πκοη)ς 8ΜΑΥ οὐ Τλε 

ρ ο/ Βαλψίον, ἵπ Ἐν πκου) Πάι. Π. 674: ἵνα 6ροαΚ» οί 
ἵνα συ βεκίίου οἵ Πέγε νε Βοτείρρα---ᾱ ον απἰίο ἀῑδείποί 

α Βαυγίου, νε ]νλοὶι ἐς τοπδετοὰ οεταίη Ὦγ Εἶνδ πποππωοηία.” ες 

Ὁ 5 ἐγχαρίσαντος αὐτὸν πρότερον. "Έτοπι [νο ' Αηπαῤσις 
ο Του] φυοίοά Ὁγ τίνος 123, 145 Ὑνο Ίθαγη ναί οἳ (νο 16 

Ὁ οἳ Ἑκπύππυς (πο) 638 Β. ο. (ἶνο κοἰάίοτε οἳ Όντας υπάοτ αὕατα 
εποτοᾶ Βαυγ]ου ννλνουί Αρ] τπᾳ, απά Ναῦο-πα1ά ἵπ οοΏβθ/Ό Έπος 
οἵ ἀε]αγίπς Ἱνας ἔακεν ρτίκοπος ἵπ Βαῦγ]ου. 

Ὁ 4 Καρμανίαν, οἩἨ (ἶνο ποτίη-οακί εἰάο οἵ Όιο Ῥοτείαν Ο]{, 

Ὦ Ἱ ὀκτωκαιδεκάτῳ. 4 Κἷπρο Χαν. 8 'πἰπείδεπί] γεατ οἱ Ἰάπα 
Νοϊνυολα ποσκατ) 

ο 8 5 Δευτέρ. Λοοοτάΐης ἴο Ἑστα Ἱ. χ νο ἆεστοο οἳ Όγτυε 
πας ποπ ζε ἵη Ἠΐς βγεί γοας, απᾶ {λε λουκε εσας Επίκλκά οπ (λα ελέγὰ 

αν οἱ (λε πιοπίλ Αάατ, ολο τοσα ἐν (λα εἰαίλ γεαν οἱ (λε γείφη οί 
ο αλαγίως (ατα ν. τς). 
1) ἅ ιτ ̓Αβιδηνοῦ, 866 414 ἆ 4, 41ό ὓ 4. 

ο 4 3 Μεγχασθέης Οἵ τος ο. 
ος ᾱ  Ἰβηρίην. Το Ἠκοῖα Ίντο ππεκπί ἵς α τεβίοι Ώθας ἵνα 

Όλυσακως (Βίταῦ. 118 τοὺς περὶ τὸν Καύκασον, οἷον ᾽Αλβανοὺς καὶ 
"Ἔβηρας) τω νο ανν ας Ὀοέννοση {]νο Ἠ]αεὶς απά Οπερίκη βομς, πο αγ] Υ 

ο κοττεκροπάἵοα νι Οεοσµία. Βέταῖνο ἀθεοτίῖνος [ξ ας α γἱο]ι ο ΠΕΣΥ 
ο Νο Ἰπ]ναυοά {ος νο πιο ρατί ἵπ οἶίοι απά Γαγπικθα δε 

᾿(ποικέοις) νε τν Ε]εὰ τοοίκ, απά Ίνο 6ΥοΏ οοπηΙποπᾶς (νο ατελή. 
ἐδοατα] εἰναγδείας οἱ (ἶνο ὑπ]ἱάίηρε οί) ρυδ]ίο απά Ρρείναϊο (499 
απ). Το ποπιατκα υἷο κἴοτγ οἵ νο οοπνογκίση οἱ νο Τυοτίαπε 
ἴο Ομ ααγ (Αα. 9. 4219-19) ἵς (οἱᾶ Ὦγ Νοππάστ, Ολωγο ἨΗίω. 
Π, 161. 

4 ϱ Ἠῆλος. Οἵ {1ο Ὁ 8, ποίς, 41] Ὁ το. 
4ὔΤα 1 Βήλτα, δε ποῖο οὗ 18 ἆ ο. 
α-3 ἡμίονο, Ο, 1114 6. 
Ὁ 5 ᾽Αμιλμαρούδοκο.. ΟΙ. 465 ο 8, ποίς, 
Ὁ 3} Ἰγλισάρης, αποῖνος ἴοσπι οἵ Νηριγλίσαρος, 4605 ἆ 1. Όπ 

Οκ κωορεκκίση οί νο Ἠα υγ]οπίαη Ἱέπρ» 906 ἐἶνο ποίος ος 4ὔδο ύ- 
«δό ε ῃ, Οπίου, Ρα. Πο, 4151 Ο. πι θι, Παὐψίοπία, το. 

Ὁ το Ἠῆλον δέ σφεα καῦσαι ΑρρατοΠΙγ σφεα ποίετα {ο πάντα. 
οἱ τῷ χρόνψ δὲ τῷ ἱκνευμένφ. Ο, Ηάι. γἱ. 86 συνενειχθῆναι δέ 

οἱ ἐν χρόνψφ ἱκνευμένῳ τάδε λέγομε. Ἅλίαϊο οἵσπαι ἑπφεφιενίί 

.., 
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4.7ς ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ Ο0ΒΡΕΙ, 

(6ππρογε, οσπι ροζας αἲί : ῥωκ ονοσονήής, οιοών ο .Ἡ 
πὲ Ἰματείνογας τοὐὰί νη]έ, ουπα{γωίο ἵοππιροτο, γιὰ, πο. κά νΙ. βλ 
66 οὐκ ἱκνεομένως ̓  (Βά1ηε). .. 

ϱ 4 χαλκύπνλον. Ἠετοδοίας (1. 189) ἀονετίῖνος νο οἵεν α- 
ἁῑγίάσὰ Ὁ} νο Εαρλιταίσε, απά νο οἵγ γα] ας Ὀτουρ]ν ἄονπιν οἳ 
Ὀνοξ αἰάθς {ο νο οἆμο οἵ Ένα αίτοστη, εἶνο τος αἰτοσία ον τα 
4οννηΏ {ο Εἶλο γγίετ-κἰόο Ἱανίηα 1ου) Καίος οἳ Όγακς ἵπ Ενα {που οἳ 
Ἰνασηί Ὀχλοἷκν (ναί αἰκἰτία (ἶνο είτοκα, Ἰπ οπο ἀῑγίαίου οἵ νο οἵεν 
ννάα (νο τογαὶ ρα]αος, απ ἵπ Εἶνο οἴ]νοτ γγας (]νο αστοά ρτοσϊηοί ο 
Ζευς Βε]ος, 4 4 πατε επεἰοβατο ἔνο (ατίοπρ» οαον αγ, πι αίοα 
οἵ Όχακα; “ νι λ]οἷν γγας αἱ κο τοπηα πίηῃᾳ ᾿ (καγν Ηάε. 181) "ξο πγ πιο,’ 

6 6 τριπλῷ περιβόλφ. Ἠάι. {, 18 “Τῆς µε εοαἲϊ 9 νο πικῖα 
ἀείεπος οἵ νο οἵεγ. ΊΤ]ετο 9, Ἰοψηενετ, α εεουπά ίππενγ ωαἲ,,. 

Τ]ο οεπίτο οἵ οπε]ι ἀῑν]είου οἵ να {ονγη γγας οοσαρίἰοὰ Ὁγ α [οεί- 
τοῬς, ἸΤπ (νε οπε πουὰ νο ραΐπου οἱ ἴἶνο Ἰκίπρα, καττοππᾶσοὰ Ὁγ 
α τοσα] ο{ φγεαί αἐγεπρίλ απά είτε.) 

ϱ 8 Σιππαρηνῶν. Ἀΐρρατα ἵνας εἰισίοά ο Ὀνοε αἰάσν οἳ ενε 
εἶναι (νεΊνοπος νο ἆ μα] Τοτπι Βαρλαγνα πι) ανοιξ νο ας οἳ νο 
πιοδετη λίοκα(», νε Επαρ]ιταίος Ὀο]ονν Ελ ροῖπε ννας Ἰκπονη ἐο 
Ενο Βαυγ]οπίαης 45 νο “τίνετ οἵ Βίρρατα”: Ίο ας η Αταὐις 
εἴπαδα, νε Ἴγεν Βέρραγα Ἰνιὰ Όδουππε 8ωγα, Τξ να Κπονγη ας νο Λαλγ- 
Άννα. Ἀπερετο, 1. 666, πο 3 'Ῥαπ ή υ]α ” (νο παπηο οἵ α οἴγ 

ἵπ Βετοβκης) «οοουπέ ο{ Οναιάκφοα) ΄Ίνας Όδευ {άεπβοὰ νεεν Βίρρατα 
απά Βερ]ναγναίπα, οἩ αοοοαπέ οἵ ἴἶνο ρίαγ πρου νο Ποῦτεν ποτά 
Βερ]νες (0οοί).’ 

Το Ρατάδαης ουπ{αἰ πο Οήτέγ κέαάος ος {ατίοπρ» (Πά:, Π, 6) 
αὐοαξ ντου απά α Ἰνα]{ παῖ]ος, Τ]νο οἰτοπῖε Ίνετο αφοτ]τνιά (ο Οία 
απηβοἰα] Ίακε νγου]ά Εναγείοτο ἵνδ αφο παῖ]οα, Τμ ουττοπροπάν 
οκαοἲγ νι νο οἰτοωίί ρίνεα Ὁγ Ὠἱοὰ. Βία. Η. ϕ; Ὀαέ νο ἀορίῖι 
ποπ οπεὰ Ένετε {5 οπ]γ Ογέγ-Ώνο {οοι, Θ69ε ενα βιαπάαγά Γπκογίρ- 
{ισπ οί Νενιολαάπεσταν, Κανήπκον” Ἠάι, Η, 685 “Το Ταρωγ- 
Ἀλαρεγ--- νο τοροτνοῖχ οἵ Βαῦυγ]οι---Ὦ} νο ῥτασο οἵ Ἀοτοδασίι, 
Ι 81ιοὰ οοπερ]είεῖγ (11 οἱ ναίοτ,... Ἐος νο ἀε[]ρ]ιε οἵ ππαπ]πά 
1 βιοὰ νο τοφετνοίτ,) 

ἆ 1 ἐχετογνώμονας, ἆα1ης Ἠανίηρ α ᾳικδυκεοᾷ ἰπᾶεκ (γνώµων) 
το περυ]αίς Ώνο το ο νο γαίες, αἱ η νο Νὶο απά ἵω οαπα]ς, 
Βιταῦ. 8ὲ7; Ὠϊοὰ. Βία, 43) 44: . ΄. (Βίτοῖι, Η. 388). 

ἆ } τά τε βασιλἠία. ΤηΗΐς ραίαος οἵ Νουασϊκάπεσκας ἴ Ἰάριιί- 
Λοά Ὁγ δί Η. ϱ, Βαν ]ίπθου γεν Εἶνο πιοὔετη αι, οἳ νησι ἵνα 
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ο Πιο. 8ΐο, Π. το Τῖετο γα Αἶκο {νο κο-οα]]οῦ Ἠκηρίηρ 
᾿Οκτᾶση, πο πιδόο Ὁγ Βοπιἰχαπας Ὀπέ Ὁγ φοτηο Ἰδίος Βγσίαπ Κίπμ, (ο 
Ῥίεκκο α- ουπου πο. Έοσ εἶνο ἴ9 «αἷά {ο Ίνανε Όσοι α- Ῥετείαν Ὁγ 
σε, απά Ἰουρίπα (ος ἶνο ππουπἑαἶη-πιοαάοννα αοκοά νο Κίπα {ο 

πωϊέκέο Εἶνο ροσυ]ίας εἰνατασίας οἱ (νο Ἰαπά οἱ Ρετεία Ὁγ Ἱηθαπα οἱ 
ἷπ ματάοπίηᾳ. Απά νο βατάση οχίοπᾶς οἳ ομεἷν κἰάο {ους 

Ὁ Ῥϊετα (1. οο {9οξ), απά (νο Ἀφοεπί ἵ9 ππουπίαίπου», απά (ἶνο 
ο πα άΐπρε οὓς αΏετ αποϊ]νοτ, 80 Εἶναέ ἐἶνο αρρεαγαπου ἵ9 Ἰκο α 

ο νοκίχο” 

ο ἅ Ἱναφ. Τηουδος, Ώαη. ἵν. 26 ἐπὶ τῷ ναῷ τῆς βασιλείας αὐτοῦ. 
. ὓ. ἓν. 19 “ὑπ (Λο γοψαὶ ραΐαοι οί Βαὐγίον.’ 

43] «58 Ὁ ς Σόρων. Ῥο ' Βγείθης᾿ Ζοφορίνς Ίνα “ Αοργρίίαπο 
το 7 Τιοορλή]ως, 462 ο. 

ο πηνοοδοξσα, «16 Ὁ, 4114. 
ο λίπακοας, «τη Ὁ. 
το Κος Απζιοριαηες ' Ζοφερίνας ας ́  Ατίριαπες. 

ο 8 8 Ἐπεπετας, 69 9ο. 
ος που, αἩ απέ]νος οἱ ενα αρα οἱ Αυμισίις. 
ο Φοργτίου ἐς ο]νεγνιίο απ]κποννη. 

ο 6 Οµ Ὠεπιοτίας Ῥ]α]ετεις 906 169 4 1. 
6 Τ Φίλων ὁ πρεσβύτερος. 866 42191, 439 Ὁ 1, 463 ἆ Ἰ. 

ο ΡΟΟςΚ Χ 

1] «00 ἁ το ὡς δέ. Τῆο φοπίεπου Ἱνορίηπίης ἨΙν ΄Ὥσπερ ( 1) 
ο ο νου απ αροἀσείς, μοι Ίαν οὕτως ὅτι, ὑπέ ρἶνου πο 

τῇ συνεκτικώτατα. ΟΙ Βεχί, πρ. Εγνγλ. γρ. ΕΠ. 1ὔ τούτων 
ος δὲ τῶν αἰτίων οἱ μὲν πλείονς ἡγοῦνται τὰ μὲν σνυνεκτικὰ εἶναι τὰ 
ος δὲ σνναίτια τὰ δὲ συνεργά, καὶ συνεκτικὰ μὲν ὑπάρχειν ὧν παρόντων 
ος πάρεστι τὸ ἀποτέλεσμα καὶ αἱρομένων αἴρεται καὶ µειουµένων μειοῦται. 

ος, [1 Ραΐο αφ ΄εδικας ου υουίος ἵπ κο ο Λεἰοπείσα παέυταίσιη 
Εά, {1 "ου μοπίοτα οκ κα. Ο. 117 4, ποῖς, 

461 Ὁ { ἐσκεωρῆσθα, Οἵ. 118 ὁ σκενωρησαµένους, 'Ἱανίης 
οοἱ]οίοά Ενοίς ᾳουάς’ 
5 ὁ καθ εε, λα κἰν. αφ εν καό εἷε: Ἀσαι. κά, 6 τὸ δὲ 

καό εἴει 4 Μος. ν. 34 ὁ καθ εἶν. 
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461 ἆ ΤΗΕ ΡΠΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ὀοοβΡεΙ, 

3] ἆ 6 καθ ὃ σηµαινόµενον κτλ. Ὑἱβετ τοπικ: “Όταδοα ος 
εαὐλνοττίός εαπί, που ἔΑΙπεΠ 4 βεπίο ΟἸεππσπείς αἰίοπα.” ος νο 
πηραηίηᾳ οἱ ἐκδεχόμενοι 966 Ατίκίοι, Ε. Ν. ἵν. α. . | 

4 8 φέρε. Το αροδοκί οἵ νο φεπίεπου οοπαπαποίης ην 
Ππαραστήσαντες Ὀδρίηα Ίνετο, 

463 ο / Οἱ γάρ. Οεπιοπς τεκάῖπᾳ «ἶ γάρ Ίναν Όνεεν εαπροῦ πι 

ὧν 8 ο Ῥωῤμῳ ωφυμιωφ μμ μα... 
Ίο Ὀείες ντίήον Οἵ γάρ. 

σχολῇ Υ ἂν... ἀφέξονται. Όπ Ες Ὑετγ αποππα]οσα κο οἳ 
ἂν νὰ ο θαίατο Ιπάϊοαμίνο, 00 οόγορωώωα 
ΛΑ. Ἰοαγηοά {γοπά καρπονίς οὖν Ἱπκίοπά οἱ ἄν, Όαί Τ νάνο αἰονιεά 
Όλο τοπ ἵημ οἳ νο ΜΘΒ, {ο καπνά, 

5 6 τῶν τὰς αἱρέσεις διανενεµηµένων. Ἐοτ νο οουκταεῖου οἳ 
Ῥ]αι. Γεφφ. ν. 31. Ἐ γῆ δὲ καὶ οἰκήσεις ὡσαύτως τὰ αὐτὰ µέρη 

Ὁ 1 καθωµιληµένων, “Γη ατ]ν πονπ Ο. Ῥοὺ. κ. 5. 0 

δόξα καθωμιληµένη. 
ο 6 Θεοπόμπον. Τῃεοροππρας οἵ (Ἴος, α τἱνοοτ]εῖαν απᾶ Ἰήν- 

ἰοτίαη οοΠ{ΙΠΡΟΓΑΣΥ νε Αἰαχαπάστ, απἁ α ρυρί! οἵ Ἰκουγαίας, 
ν]νο καἱά Οικ Τηδοροπρας πουδοά (νο Μέ απά Ερίοτας νο 
αρατ. Ἡο ντο απ ορίίοιπο οἵἳ Ἡοτοάδοίαα, α οουππακέίου οἳ 

Τησγάἰᾶσε, α΄ Ἠκίοτγ οἵ ΡΙΗΠρ, απά νατίους οταίομα, Τ]νου- 

Ροππρας ἵν πισποπεά αἰκο ἵπ 354 ᾱ, 464 Ὁ, 465 Ὁ, 6, 467 ἆ, 
απά οροεἰαΙγ ἵπ οἱ α 8. 9ο νο ρου αοσουπέ οἵἳ Τήου- 

Ροπιρας ἵπ ὅ. . Ώοπα]άκον)ς {Γπεπαίωγε οἱ Απεοίεπε Όπεεσε, ἶ. 
21]-13. 

4 5 Εὐγάμων . .. ἐκ Μονσαίον. Οἵ. ῬαυκαἨ, 534 “Απποπα οἶνος 
ραϊπείηρν ᾽ (1η νο Λετοροϊίς αὲ Ανοης) "ἴν οπο οἳ Ἀίικασια, 
Ἠαγο τεκά γετνος ἵπ νελλοῖν Τὲ 9 καἷά Οναί Ἀίακασις ουσ]ά Βγ, αν 
9 αἶπι οί Ἡοτεπα, απά ἵ Επ] Οποπικστίέας 9 νο ααἲ]νος οἵἳ Ένα 
τοτε»: απά Ώνοτο 9 πονίηᾳ οδτία ην νεα Ὦγ Ἀδήκασυς οχουρε 

5 Ἠγτωη {ο Ὠοπνείος, ντ ᾶση {ο νο Ἰγουπιοᾶκο Μη]]ας, Γέπεγα- 
{μπε οί Αποίεπί Όποιος, Ίο "Το οοπεπικίίοαι οἵ νο Οάψενεν 
ας νο Τεεφοπία, οἵ νο ροεπα οπ]γ νο νουκα Ὕνετο Ππίτο- 
ἀυνορά πίο (νε οοἱ]θοίοα αφοά Ὁγ Ῥχοείας, Ἑπραπππου (εί) οἳ 

Οὗτεπε, νν]νο ἀἱά πο Ίνα Ἰνείοτε (ἴνε ρητά Οἰγπιρίαᾶ (568 ». ο), 
ἵ παρά ας νο απ ]νος, ΤΠ ἴἶνο ούασκο οἵ νο Ῥουπα “ Ἴψενον (ἴ 
αἲ! ρτοῦα 1 ἵπ οοπιρ]ίαπος νε τν Εἶνο ῥτορῖνοςγ οἵ Τεϊποκίκα, ἵπ 
οτάες {ο τες] νο ο ΠΙΣΥ νε Ίνογο Ενα πα ἑααίς νοτο πείνας 
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ΓΛΟΟΚ Χ. Ο6ΠΗΑΡΒ. ᾱ, 3 «63 ἆ -------- 

πε νο 8ο. που γεν καῑε, Εἶνο ρτοδπσί οἱ νο ος) 
το βαν ημάνψνωήλωνκήκνν ντου Ἓγε Ἀρθμνν, 

αα εν Τικορπαίκον ἰα α πιπίί ἴω, πλαν (Ἴπαοων οἱ 
(Βίγοπε. υἳ. 171) αάτναίος {ο Ἑπραπποα,. ν « ππ 

ὉαμααἑέοφθῖΣ τω ο οἱρ]ω! ἔοττι 4 ρα5ὲ οἵ ιο Τεἱοροπία” 
468 ο { ἐπιστροφήν. ΟΕ. Χου. Ποεπ. ν. 3. ὁ ἄξιον . . « ἔπι- 

η 
ο Ε Ἱ αὐχμοῦ. Ῥαυκαπίαα, 179, 9479 ναί νε ἀτοαρ]έ ρτεναἰ]εὰ 

ο Ἰκεγουά νο Πέιν» απά ἵπ νο Ῥεἱοροπποςς, απ ἐἶναί ΠΥΟΥΡ νετ 
ος επί Όποια 6ΥοτΥ οἵεγ {ο Άεπσοια, Κίπᾳ οἵ Αορίπα, νο οὔετεά 

ο καοτῖβουα απά ΡγαΥετν {ο Ῥαν-Ηεἱ]επίαη Ζευς, απά ο Ὀτουρὴέ ταῖη 
ο απ Ένα ρεορ]ο οἵ Λερίπα πηκάο κἰαίωος οἵ αἲἲ ἐν ϱΠΥΟΥ9 αἲ 
Ένα οπέταπου οἵ (νο Ἠα]] οἵ Άοπσις. ΟΙ, Αροϊιοᾶ, 1, 13.6. 9: 
Ρος, 8ΐο, ἵν. ότ. 196: Ῥιπά. Άν. ν. τ]. 
ο ἆ ϱ κατεφώρασεν. Τ]νο εἴναγρο οἱ ρ]αρίατίκπι 9 γὶροτουβὶγ το- 
ο τοτίοᾷ αροηῦ ΟἸεππνενί Ἰήπικε]{ Ὁγ Ὑπἰοκοπαοτ (Πίαϊν. 4ε Αγίκοδιϊο, 

ον), λογο, ερεακίης οἵ ρἱαρίατίατη Απποηᾳ νο τουκα, Ίο αγ» : 
"Ένα Ελοῖ Πκεὶ{ επηποί ο ἀεμίεά, Ἰανίηᾳ Όθει Ῥτουεά ὮΥ οἶεας 
'εκαπιρίου Γον νο ρου Ὁγ Αἴλοπαοκυς, Ἡ, 44 Ε, Η. 8 Β, ἵν. 

-αύᾳς Ὦ, Ἐ, κ. 4541 απά οἵ οχρτοις Ῥιγροςο Ὁγ ῬΡογρὴγτΥ ἵπ 
Εωκονίως, Γαερ. Εο. κ. 464-8. Ἀοτοονας, ῬοτρίγτΥ, {οατίης 
τ 1οαὲ, π]η]ο αοσυείηᾳ οἱ]νοτα, Ίνο πιἰρ]ι Ἰήπικοὶ{ Όο οἱοατ]γ ουπν]στεὰ 

ο ο ρἱαρίατίκα (467 ἆ 1468 Ὁ 1) οππηογαίος (νο α]νοτς νν]νο Ίνα 
Ρτοζκκοά!γ ἐπεκίοῦ οἱ Εἶνο ρἱαρἰατίκπια οἱ νο αποἰοπία, Τὴαξ πο 
οπο οἵ Έἶνονο ο πποηοποά Ὦγ Οσον ἵπ Ενα ρατί οἱ λα ννοτ]ς 
ρθομα, Ἰ ουπ{οκα, αίταηρο {ο Ἰωπο: Υε νο ΠΙΑΥ Ίννο Όοου γνοί 

ποφυαἰπίσὰ νε οπως οἵ Όἶνοα, Οσα] ἰ{ νοιο οπθοα, Ὑε λε ἷι Ίνα 

Ίο κο ἀμευν κοατε]νοά οσέ, απο {ο ὃν οα]]οά νοβα, Ίνο παἰρ]η 
ὀσος. ρετῖναρε Ίανο αρρίίοά (ο έπιφοὶ{ Εἶνο ννογό οἱ Οκ ἠπιαοίνας, 
3 οὐκ ἀπὸ ῥυσμοῦ 
ἁ εἰκάζω, φωρὸς ὃ' ἴχνια φὼρ ἔμαθον. 

Έοι πο Ίντο τοβρος ο παεροσί ναί Οοπιοπί Ίνα οορἰοᾶ ουξ 
π πηαεῖν ἔτοαι οξ]νας πετίοτα, πο Ὀοατίπα οἩ νο Ῥτουσσί ροίαε, απά 
ἁ εεροσἰαγ το νο αίοτοκαίά Ατκοῦαίας, η νουέ πσπσσίης 
. 9 Ώαωος.) 

8 «6. ι Το Ἰοκάίηᾳ οἱ νο (οἱ ]οπείωῃᾳ οἰναρίος ἐς ' Ῥοερίγεγ 
1.9 

ο μμ. 
ᾖ, Εὖ -.. 



464. ΤΗΕ ΡΠΕΡΑΠΗΑΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ Θ08ΡΕΙ, 

οἩ (]νο 0ο ας Ρἱαρίασίαίς, (γοπη ἐἶνο Ἠϊτω Βοοῖς οἱ νο Γίνε ον 
ΠΜ Μεγαίωγε (τῆς φιλολόγου ἀκροάσεως). Ἱπ Βπιίι, Πίο. 6. ανά. .. 

Μίοφγ., Όνο Ε8]ο ἐς βίγεη 88 φιλόλογος ἱστορία. 
Τὰ Πλατώνεα. Α [εκ ῖγαὶ Ἰνοιά ἵπ Ίοπουχς οἳ Ῥ]αΐίο οἳ 

υἰτνάαγ, Ὁγ Ἰλν οἱἱονγετα, νεο αἶκο Ρραίά Ἠλκο Ἀοπουχ {ο Βοσγαίοα, 

ΟΕ. Βοερ]ι. Ρἰοζ ήν. Γή. 117 ἐμοῦ δὲ ἐν Ἠλατωνείους ποίηµα ἀναγνόντου 
τὸν ἱερὸν γάµον, κ.τ.λ. 

Ιοπρίπας, Α. Ὦ. 413-271. Ο. Ῥοτρμ. Ρἰοιύπ. ΤΗ. τό ἔτι 
δὲ τοῦ Λογγίνου, ἃ ἐν συγγράµµατι γέγραφε περὶ Ἠλωτίνου τε καὶ 
᾽Αμελίον καὶ τῶν καί ἑαυτὸν γενομένων φιλοσύφων, ἀναγκαῖον παρα- 
θεῖναι, ἵνα καὶ πλήρης γένηται ἡ περὶ αὐτῶν κρίσις, οἷα γέγονε τοῦ 

ϱ 4 Ἀίοαροτας οἳ Λβνοης τοῖς [θες οἱ Πωηγίσοι Μον, απ 
οὔ]νος ποτ» (Θα Ρία. ΟΚ, απά Κ. ΕΒίοφν.). 

λα]ος, απ Αταὐίανἃ, Ὑντούο Περὶ στάσεων (1υ]ἀ,). 
α 4 Της Αροϊιοπίας, ννλνοσα {έ ἵ9 ἀῑθοα]έ {ο ΙάεπΙ(γ απποπᾳ 9ο 

ΠΙΑΏΥ οἵ νο παπα, Ππαδέ πο ἵνο οοπ{ουπᾶσα γεν «να Οταπι- 
ππκτίαη, Αροϊιοπίας Ώγκουίας, Ἠν]νο νοά α ουπέαςΥ οασ]ἶος, 

ΟΓ νο οἵ]νετ ντου ϱυθεί» νο αγ Ὠαησά πολλα ἴν Κποννη. 
Ὁ 3 ἐν τοῖς ἄλλοι, Το οἴ]νογα Ἅτο (νο ἨΙΑΠΥ πο Ίπνο πο 

οδευυῬ παπηρά. 

Ὁ 6 κλέπτην ἀπεκάλε, Όπ Έρμοτας, οί. Ὠοπα]άκοα, ία, ΓΗ, 
Απο. ΟΥ. . ατα "Τι 9 εἶσαι Ολα, ἵπ ἁταπίηπς αρ Ἠν ἀθίαία 
οἱ Ἠηφέοτίσα] ονεπία, νο αγαἰ]οί Ἰήπιφοὶ{ ος αἲ νο ου ααλνοτίείσας, 
πο πορ]εσίίπᾳ ἱποοτίρίίουςφ απά οἴ]νος απε]γοπίίο ἀοσαππιοπία, απά 
εοττοσ τα ΠΙΑΠΥ ΘΓΤΟΓΝ οἵ κ ῥρτοάθοθαφοτ», ὨΤης ἀήμεπους 
ας τεπάετεὰ ἸἨΐπι Ἠπυ]ο ο α εἶνατρο οἵ ρἱαρίατίκα, Ὀαξ νοτο 
βοοπης {ο ἵνα πο τεβδοῦ Τοτ Ὀεἰονίπρ Όναί Ίνο ἱπιοπήσπαγ ουη- 
ορα]οὰ 9 ουἱἰραίίους {ο οξ]νος γυτίίοις. Ἑρ]οτας Πουτ]α]νοά οἵνο, 
..ο, 498. 

Ὁ Ἰ ἐκ τῶν Δαϊμάχον. Ὠαϊηποίνας, οίγο, Ἐ. ο, 414, Ὁτοῖς α 

ὑουκ αὐουέ Ππάία, καὶά Ὁγ Βίαῦο, Το, {ο Ὃς αβοτ]γ απνοτιγ οἵ 
οτοάἵε, Το ἀπίος αἶνουν Ενας Ἐρίοτας οοπ]ά πο Ίαγο Ὀοττονοά 
{τοι Ἠήπα, 

Καλλισθένου. (Οα]1αίγεπος αοοοπιραπἰοά Αἰαχαπάοτ ἵπ η 
εχρεά{ήοα, απά ἵνας ρυί {ο ἀεαΏι Ὁγ Ἠήπι οίγο, Β. 0. 116. 

ο 1 ᾿Αναξιμένους Οἵ. {οι α 8. Τΐο ἀπίου ἵπ αἲἲ Όνοιο οπφου 

Ρτουο ναί Όνο εἴνατπο Ἱηπάο Ὁγ Οµοιτίας Ὕγας {αἱφο, Τματο 
Ώνετείογε πο ποσά {ο εἴναηβο ἴἶνο τοπάἶηρ Δαϊμάχον (νι ΟΗπίου) 

ὀδο 

ες 
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Ἰήκίοςυ οἵ ΡΜΙΗρ οἳ Μαοσάοα ἵπ ΒΠΥ-οἶμέ Ἰουἷ 
πα] άκου, ἠνίά, 1. 22ο). 
Β τὸν ἐπὶ Μανσώλῳ ἀγῶνα. Αξ ἴ]νο ουπαθοταξίοπ οἱ Ίνατ Ἰνιθ- 

"πάν οεἰ]ουταίοά (οπαῦ Ατίοπιϊκία οὔετοὰ α- Ρείκο {ος νο ους 
Ῥαπεργτίο ος Μαυκοῖυς, νε] οἷν γγας Ίνου Ὁγ Τήδοροππρα» (8.0, 103). 

ος Ἀάαῦο, 606, 6ρεακ» οἱ (ἶνο λ[αιδοἱειτη 9 οΏθ οἵ (νο βογοὮ ννοηάετν 
Ότο ο Ενα πνοτ]ά. 

ο ἃ 4 Άνδρωνο. Απότονι οἵ Ερίνοευς τοξο α. νοτ]ς ος ἐἶνο Ώοσον 
Βαμες οἵἳ ὥτεσοα, νε]]εἷν Ίνα οπ]]οά Τλε Τγέροά: οἵ. Ὠΐομ. Ἱ.. . 39 
«Απάτου ἵα Όνο Τγέροά 9479 Εἰναέ νο Αχμίνου οὔοτοά α ἑεἱροά 
-- α τοπατὰ οἳ οχοείΊεπους {ο νο νεῖκεσέ οἳ νο Οτοεκα; απά Όναί 
Αεϊκίοάσπνυς οἱ Βρατία νε]νο γαρ πά/ιάμοά Εἶνο γν]οκέ ϱαΥο ὙΑΥ 
"το Ομοίου. Οἱ. οσα, ΑΙ. Βίγοιν. ἱ. 396. 
Ὁ. ᾱ ὁ ἀνιμήσας (μάς). ΟΧ. Αίῑνοι. 364 εἰπόντων δὲ τῶν ἱμώντων, 
"Ἠμᾶς γε τοῦτο πίνοµεν, κ.τ.λ. 

αᾱ το Ταῦτα καὶ αὐτὸς εἶπεν. Ἐος ἂν εἶπον ἶνο τοκάἵηα οἱ Ὑ {μεις 
εακέ Οκ ἱκίοτὰ καὐφεέωέος εἰπών πε εἶνο λί989. Υ]βοτ οομ]οσέυτο 
εἶπεν, τοζετεῖηᾳ αὐτός {ο ΑΠάτΟΠ, 8θεΠης {ο ρίγα ιο Ὀθοί οοπκίτυοἑἶοα 
-απᾶ 69ο, Όνωέ ἐν γε[ε]νουε καρροτὲ {τοπα ἐἶνο 58. 
406. 2 Ο Ῥ]ετουγάεν 9ου ϕτ ἆ ϱ. 
ο ὅ τῆς προρρήσεως τοῦ σεισμοῦ. ΟΕ. Βίομ, 1». ἵ. απ καὶ ἀνιμη- 

ος θίντος ἐκ φρέατος ὕδατος πιόντα προειπεῖν ὡς εἷς τρίτην [ἡμέραν] 
ο ἔσοιο σεισμός καὶ γενέσθαι. Ἰααδὶ. ΡγίΑ. ή. χ36. 
. 5 Ἰ ἀπὸ Μεγάρων τῆς Ἀικελίαν. Το Ηγυ]ασαν Ἀίορατα ἵνα 
ο αἴ οἩ νο σα ουσαί οἱ Βἱοί]γ ἀθκοτίυοά Ὦγ Τ]πογάἰάσς, υἱ. 4. 

ἀπὸ δὲ Σάμον, Ὠίομ. Ἱ.. Ιά. παρὰ τὸν αἰγιαλὸν τῆς Σάμου 
ος περικατοῖντα, καὶ ναῦν οὐριοδραμοῖσαν ἰδόντα εἰπεῖν ὡς μετ᾽ οὐ πολὺ 
ος απαδύσετας καὶ ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ καταδῦναι. Τὴο ααλνοσίεγ 
ο φποιοά {ος ἔἼνοκο κοτίος Ὁγ Ὠίομ. Ἱ.. 4 Θεύπομπος ἐν Τοῖς Θαυμασίοις. 
ο ο Ἱασιδὶ. (δά, 116. 
-. Ὁ ιν Ἀνβάρεως ἆλωσιν. Τϊνο εαρέατο οί Βγἱνασία (. ο. 619) απά 
-. ἕνα (οκ! ἀθηίτυείίου Ὁγ νο ροορίο οί Οποίομα, Ἰοά Ὁγ νο Ἐγενα- 
ο κοτοκη Μο, 9 τοοοτάσά Ὁγ Βίταῦ. 264: Πάε. . 41 ΛΌνοα. χἲὶ, 

δε: Ὠἰοῦ, 8ΐς. κ. το. 
Μεσσήνης. Ἀίσκαπα, ος αποἱό, νο πούστη λοκκίμα, νγνς ο8- 

ἴατοά Ὁγ νο Βαποίασα, οἶγς, Ἀ.ο, 49ο (ΈἼνως, νἰ. 4), απ Ὦγ Ηἰπίουα 

12: 



«6560 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΛΗΑΤΙΟΝ ΡΟΝ ΤΗΕ ϱο8ΡΕῖι, 

Ένα Οκτ ρ]ηίκηα (Ἀ.ο, 496), ν]νο ασ] ἀθιίτογοά Τε, παπά οι αμ. 
βοατοο]γ α ἔγαος οἵ νο οἵέγ. Της πα] ἀοιίτασίίοι 4οοπΙς ο Ίαν ἍἊ 
"ουῦ τοἰκίοὰ Ὁγ Τηδοροπαρυς γεν εἰτουικέκηους ὑοστοννοῦ, ᾱς ως 
Ίντο αἰ]εροῦ Ὁγ Ῥοτρ]νγτγ, {τοπ νο οπρίατο οἳ γνατία, 

Ὁ 43 Περίλασν. Ο. Ὠΐομ. Ἱ.. Ἱ. εἰ (116) ἀνιώντα τε (Φερεκύδη) 
εἲς Ὀλυμπίαν εἷς Μεσσήνην τῷ ξένφ Περιλάῳ συμβονλεῦσαι µετοι 
κῆσαι μετὰ τῶν οἰκείων, καὶ τὺν μὴ πεισθῆναι; Μεσσήνην δὲ ἑαλωκέναι. 

Ὦ Ἰ Φαρναβάζου. Τὴ9 ποσοππί οἵ να Πποτνίονν ἵν αἴνεν αἲ 
ἸουρΏν πν]έλι (νο «ροοεῖνος οἵ δολ ραγίίον Ίπ χοπ, Πίος. ἴν. 1, 
30-39, απά {11 ἄθνετνεν εἶνο ρταίφε Ἠστο Ὀοπογγοὰ προν  Ὦγ 
Ῥοτρ]γεγ. οίνος Ἰής ογἰἰοίκαι οἱ Τήνεοροιπρας 9 οφπα]]γ Ἰπκε 
πο Ἠανο πο ἸπΘΠΑ οἱ ]αάρίης, 5 αἲ] ήν νοκ απο Ἰοα, Το 
Ἰπέαγν]ουν Ί9 αἰκο ἀοκοτίνοά Ὁγ Ῥ]αέ. Αφεεί]αί Υίΐα, 6ο. 

ο 4 ἐξεργασίαν, Πε, “οἰαυοταίον. , Ῥογυ. κ. 46. 6 ὁ δὲ 

δὲ τῆς ἐξεργασίας δὲ ἡμῶν, κ.τ.λ. 
ἆ : Μένανδρος Ἀεπαπάστ, ἐἶνο {ππποις ἀταπικείκί οἳ νο Ναι 
Οοπιδᾶγ, ννας Όοτη Ἡ. ο. 443. 

ἆ { ὁ γραμματικός Απκορραπος ο Βγσαπέίυπα (οἶγο, Β.6, αοο), 
4 ὙΕΥ επη]ποπί ρτατωπηκτίση, απὰ οἰήεί ἀῑτοσίος οἵ εἶνα ΗΌσαςΥ αὲ 

Λἱοκαπάτία, Ἡο Ιποδπορᾶ αοοθηία, οὐ οᾶ ἨΠσππος απᾶ Ῥ]αϊτο, 
απά οοππεη(οᾷ οἩἳ αἲ] νο ολίεί ροείς. ΟΙ. Ὠοπαίάεοα, 6, Γή. 
1. 111. 

ἆ 6 Λατίνος, ΠΚΠΟΝΏ εχοορί {τοι Επί πποπίου οἳ Ἰήα πγου]ς 

υγ Ῥοτρίψτγ. 
ἆ Ἰ Φιλόστρατο ἈΝεϊλνος οἳ νο τ]οοε]είαπα Ένας παισᾶ ἵν 

ααἱά {ο Ίντο Όδει απ Αἰοχαπάτίαν: που οππ Ἰ Επᾶ αγ οἶνες 
ποε]ος οἵ νο ἐγεκέῖδο οἩ Ώνο ρ]αρίατίαπι οἳ Βορ]ιοείθς, Εαυοίας, 
ΡΗ. ὤν, Π. α] πείογε {ο Ες ράδεαμο οπ]γ. 

4 8 (Καικίλιος), 4 του Ἠνοοτίοίαη οἳ Καῑό Αοό ἵ ΒΙΟΥ, 
68116 {ο Ἠσπιο ἵπ νο πιο οἵἳ Λαραρίέας Όη Ἰής κἰαίσιπεπέ ους 

οεγηίηᾳ Ἀεηπηᾶοτ 9ος Μείπεκα, Εγαφι. ΟΥ. Όοπε, (ο. παπι, 888), 
ποτε αενεταὶ {Γαριποηίς οἵ (]νο Δεισιδαίμων ατο φποίεᾶ, 

ἆ το ᾽Αντιϕάνου. Απριαησι (1.0, 4οἡ-31ο, οπς οἳ νο 
πηονί {ωππους απέ]νογς οἱ εἶνο Μάάῑο Οοπιοάγ, να α Ὠπείνο οἵ 

Κίος ἵπ Βἰγγπία, ος, 5 80Π16 84Υ, οἵ Όπιγτηα (Μοαΐποκα, Μωά, 
Απζρλαπει). 

Οἰωνιστήν. Οἱ Ἠσα. ΠΠ. 968 Μνσῶν δὲ Χρόμις ἄρχε καὶ 
Ἔλνομος οἰωνιστής. 

ο πο πο συ τν. 
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οθ :; Ὑπερδην. Ἠγρειίάθε, ος Ἡγρετείάσε, οἳ Αΐῑνοπα, α 
κ κ]νοὰ ογαίος οοΠΜΕπΙΡΟΓΑΣΥ νι ην Ὠεπποφέλεπος, απ δα σ]1γ 

. 5 Ἠμπποτους οσαέίοπς {χαρπιοπίς οπ]Υ οτο ΚΠΟΝ υπ! (ἶνο 
Φἰκουνετγ Ὁγ (νο Ἰαίο ίτ. Ονιτομή]! Βαλίηρίου οἱ ἐἱδ Ἐπιτάφιος 

'. Λόγος απ νο Γλείεπα οἱ Εμπεπίρρωα. Ἐος Απ αοσουπέ οἱ ἔ]νο 
οἵ οἴἶναι ποτ] Ὦγν νεο] Ἠγρετίάος ννας τοβίοτοά {ο 

ο πο τῷ Πρὸς Διώνδαν λόγψ. Ὠϊοπάας απκιοσεκα{α11Υ ορροεοά ἐἶνα 
ο αοναὶ οἵ Ενα νντοαέλ ρου ὨΏεπιοκίίγεηος, ΟΕ. Ώοπιοβε]ι, Όε Ον. 

Ὅο 394. 16: 319. 1ο. 
8.3 Εὐβούλον. Επλαλυς γνας Εἶνο Πτπί Ἠπαπιοῦ οἱ ἐἶνο απηναν- 

βαάοσα κοπί {ο ΡΙΗΠΗρ {ος Εἶνο ταβοκίίοι οἵ Ῥοσσ8, απά γαθ 
εἰατκοά πν τεουνίης Ὀτίοοα, ΟΕ Ὠεπιοθ]. Ώε Οο. 4344, 

ἳ ο 115, 4ο. 

ο Ὁ ς Ἑλλανίκον. Ἠε]]απίοσα, κο οἵ]νετ Ἰομορταρίετα, ΄ υγτοῦο 
᾿Ἰουα] Μκιοτίος απά ἐχαά]είους. Τις οἰπειπηκίαπου, πιά (νο ΤηΝΗΥ 

ο ἀἴΠαποπους ἵπ Ἠία αουουπίς {τοι ἴἶνοθο οἱ Ἠετοάοξας, τεπάετ Τε 
ο ΜΗ ςΜΙΥ ρτουα]ο Εἶναξ ἔἶνοκο ἔννο Ὑτίέοτα πνοτκεὰ πο Ππάορει- 

τς 4ευν οἱἵνας, απ ναί νο οπο Ὑγ5 ὉΠΚΠΟΝΥΩ {ο (να 
Ρία. ΕΚ. απά Π. ΠΒίοφγ), Ἀλνιεγάίᾶεν (1. 1) 

ᾳ ἓ 

οἵ εἶνο Εἶπιους Ὀνοένουα ἔἶνο Ῥογκίαν απά Ῥε]οροππεκίας κατα, έ 
ο 1νά ἆσπο κο ἴοο Ὀτίοῦγ απά ἱηαουυταεὶγ 45 τορατὰ {ο ἀπίος, 
ο Πο λαπίσυς 5 ποπεοηοὰ Ὁγ Εικουέως ϕ1ὅ ᾱ, 476 ἆ, 475 ο, ᾱ, 439 α, 

(Δαμάστον). Ὠαπιακίος οἵ Βίμευπ, Οτο νοτίων 
οοπίσπροταςΥ πι Πετοδοίας απά Ἠε]απίουα, ἴν πνοποποά ὮΥ 
Βίταῦ. 684 (Δαμάστης ὃ ἔτι μᾶλλον σνστέλλει ἀπὸ Παρίου) απά 

όδ4- 
Ὁ 8 Περγήσεως, εἶνο Ε]ο οἵ α Οοοβταρ)γ οἱ Ἡοοκίαουα, οαἱ]οά 

αἶκο Περίοδος γῆς. Ἠαπνκου, Ἠάε, {, 49 Α τος οἱ νιθα]ς 
παθνοτίγ (Ῥοτρίνγτγ) 4οσὔκος Ἠήπι (Ἠοτοδοξακ) οἱ Ἰνανίωρ οορίοὰ 

ᾳ ποτά {ος ποτά {τοι Ἡοεπίπους Ἰα σας ἀοκετρίομα οἵ Ενα 
ἆ Ρ]νοσυίκ,, (νο Ἡρροροέαπνσα, αι] (νο πιο οἵ ἑακίαρ ἶνο εγοσσδ]]ο, 

Τε αοέαα, Ἰνοπονος, ἱπαρτοῦαδίο Ενα Ίνο εἸνου]ά Ίνανο Ἰαά ποοσαγκο 
{ο αποέ]νος ααἲ]νος (ος ἀοποτίρίίουα οἵ οὐ]οσία απά οεµστεηοσα νε [έ]ν 
πηεἷν ἵνα ἵνα Ἠκοὶγ ο Ίνα νο ἵσοι πο] αοφπαἰπίοά Ἠπικοί{, ανά 
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νι τορατὰ {ο νο ρ]ουπίςκ, Ἰ ον η ποτᾶς ἀθείατο Ενα Πα 
ἀθιοτίρίίου  ἔακον ἔτοια α ρίσέατο (1, 11). 

ο 1 περὶ βασάνων. Οἱ, ἵκπσια, Το. 1” Του τορατὰ ἑοτίατο ας νο 
εωτοκέ ρτοοί ὑουῦ π ρα δ]έο απ {η ρεϊναίο κας” 69. 43 φυγετὴν 
βάσανον. ὶ 

ϱ5 Κύλωνο. Τὴς Ἠαππο ἵς γατίουκ]γ αἴνον ἵπ Ένα Μ88. οἳ 
Εικουίως ας ΟΥ]οα, 0Ἠοα, Ογεῖοα; ας ἵπ Ίκασας {ὲ {9 0ος, 

τῷ Τραπεζιικῷφ. Απ οταύου αραϊπαί Όνο Ὀαη]κος Ῥωήοα. 
ΟΕ. 461 ο οὗτος ὃ οὕτω σφόδρα ἔφευγε τὴν βάσανον. 

ο 4 ἐξούλης Ἐεπιοθὴι. Αάθεγεω Οπει. πε. τη ἔφνγε τὴν 
βάσανον. 

6 5 Κατὰ Κλεομέδοντος. Της ἵ πο οπο οἱ νο οχία η οταΐσηα 

οἳ Ὠϊπατείνας, απά Ὑνο Ενογείοτο οππποξ ο] π]ναε Ίνα Ἱοττονοά 
{τοπ Ὠοπποφί]γεηοε, Αφαίπαί Οοπον, 1αβό-]τ. Το δίκη αἰκίας να 
ετ]οᾶ Ὀοίογο νο Ἐοστίγ αν α ρεϊναίο αοίἶίομ, απᾶ ἴξ ας Πδυυμκατν 

ο Ῥτουο πο Ἠλά αἰγαο]ς (ἶνο Βταί Ὀ]ους, απά νν]νοῖγετ ἵπ Ίοχο ος 
ἵπ απμοτ. Οἱ. Ώεπιοκί, Μία, αι Ὦ. 

ἆ 1 Γυναικό. ἈΒποπίά. Εγ. 1 (6); Οσα. ΑΙ. Ἰ41- 
ἆ 5 Ένο οἱ νο ρ]αγ» οἱ Επτίρίάσε ννογο παπιοᾶ Μεϊαπίρρε λε 

Η πε απά λΜεϊαπίρρε (λε θαρείσε. ὮἙταριιοπία ον τοπιαῖη οἵ 
οἴθοτ. Ῥΐομ. Ι, Ἰ. 43 ἔφασκε γὰρ (ὁ Θαλῆς) τριῶν τούτων ἕνεκα χάριν 
ἔχειν τῇ τύχη” πρῶτον μὲν ὅτι ἄνθρωπος ἐγωύμην καὶ οὗ θηρίο: εἶτα 
ὅτι ἀνὴρ καὶ οὗ γυνή’ τρίτον ὅτι Ἕλλην καὶ οὗ βάρβαρος. 

ἁ τι Τνουδοσίος να απ οπηἱποπέ τ]νοοτίοίαν απά χαρῖο ρου 
ἵπ Όναο πιο οἱ ΡΗΠΠ1ρ οἱ λασσάση, α ραρίϊ οἱ Ἰκουταίος απά ἠἰοπά 
οἱ Απίκίοί]α, νν]νο τοίοτα {ο οπ6 οἱ Ἠή9 ἐταροδίος, ΣΙ. Νίο, νΗ. ]. 6. 
866 νο ἱπίστοκίηα {ο οἵ Τ]ουδσοίος ἵπ Βίοι, Ρία. 6Κ. απά Π. 
Βίοφγ. 

Ον νορο καοπίπποπίς οοποεγπῖίης Ὑοπιαη οοππρατο Ένα 
Ταἰπιαᾶ, Βεγακλοίλ, Γκ. 16 (Βεϊνναῦ) “Ἡ. δαδα]ι ἐπαρε Όπου 
ήηρε Οναί α ππαν α]νοι]ά 84Υ 6ΥΕΤΥ ἆακγ: "Βἰομοὰ ὃς οά; 
(1) {ος πο οτεκίῖπᾳ Ἰπο α Ῥαρας; (4) ποτ (ουκ; (34) ποτα 
ποιηση,” 

467 06 5 Απμισσῖνις, οἵ Οοἱορλοι, απ ερίο απᾶ εἰερίαο Ῥους, 
εἶγο. Ῥ.0. 499, Οἵ ννῖνοια Οἴοετο (γίμε, 61) πατταίος νο [ο σπίηα 
απουάοίο. Τη τοπία Ἠΐα ΓπίογπιϊπαὈ]ο Ῥουπα (Τε Τλεϊαίά) νο 
Ἰαά γνεατ]οὰ ουξ αἲ] Ἰής παάίεπος εχοερί Ῥ]αΐο, νε νε Ίνο τοπιατ]εδᾶ, 
1 εἰνα!] πο οὗ τοπδῖπας Ώοπο ο Ίσα, {ος Ῥ]αΐο αἴοπο ἵν ο πια 

ποτ αἲ] νο τον. Αέλοπαεις (κΗΙ, ϱ9] Α) πιεπείοπς Ἰής εἰορίας 
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πι ος Ἰγάο, Ἠΐς γε ἰίο ος παἰκίτοις, ΟΓ λΜη]]ος, Πέεγπαίωγε οί 

-- ὄπεεος, 453. 
.7 Ἰδμα, ὑτοελος οἳ Ἰγηοσις, πα οπ9 οἵ ἐο Απροπαυίο, απά 

ἔ να νο π]νο οἶουν {ἶνο Οαἱγάοπίαη νοας, 
34 Ανκύφρων ἐπαινεῖ Ἰουρήποῦ νι α οοἱουταιοά ῥταπῃ- 

ἵπη απά ρου, πε]νο ππάετ Ῥιοΐσταγ Ῥη]αΔεΙρ]ναφ ασταπροὰ αἲὶ 
ο Οσπαῖς ρουία ἔη Εἶνο Ἠνγατγ οἵ Αἰεχαπάτία απάἁ Ἱντοίο α ρτεαε 

ος ποτ] οἳ Οοπιοὰγ. 
ος Ὁ 5 Κρατύον. Ο{. ΑγκορΗ. Εφ. 616 944. 

Ὁ. εἶτα Κρατίον µεμνηµένος, ὃς πολλῷ ῥεύσας ποτ ἐπαίνφ 
τς διὰ τῶν ἀφελῶν πεδίων ἔρρει, καὶ τῆς στάσεως παρασύρων 
ο... ο καλών οὰ οὖν ἠμρημολφνα 

. . -ἶ|ᾱ ών αφ) οἷς ἀλλ 
ο ᾱ 5 Ἰγεἰπικεῖνας ἵ ρτοῦαῦ]γ Εἶνο ᾳταππιατίαη οἱ Αἰοχαπάτία 
(άπε πο, το-ιοο). 
ο ᾱ 1 Λίοπεις ο Ἀίοκκοπο ἶνο ερἰρταπιπικεϊκὲ οἱ ἐἶνο Εἶπιο οἱ 
ΡΜΗρ ΠΙ οἵ λΜαοσόου (1.0. 419-196). 
ο ετων φας Ῥο]]ίο α οοπίσπι - 

ανανά απά Ἠία ΤΙΗΥ Ἰεαγποά (Ποπᾶς, 8ου Βπον, Ὀία. Οἱ, 

ανά Ν. Βίοφν, "Ῥαπρ]ή]α,) απά οἳ Οδοείας 9ο ὨΏοπαίόκοα, 6, ξ 3 
4  ΟΓ Αποζώσι πουήηᾳ ἴ ἆπονη, εκουρὲ {τοι Ῥ]αε, λίου, 

ο ο υ-ιπιοπωμά. 
σπα 466 ο Ἰ Περὶ τοῦ Ὄντος. Τὴνο ποτ οἵ Ῥποίβρογας οπ{ε]οά 
ο γω πα ρτοῦα υγ ευ σα] νε εν νο ος ος νο Εκίαίενε 

' (Περὶ τοῦ Ὀντος), αεί ναεοά {ο Ῥτοίακοταα Ὁγ Ῥοτρλγτίυς (9 Έα, 
Ῥπαερ. Εεσπφ. κ. 1. 464 ροκ). Τα ννοεῖς να ἀῑχοσίοῦ αμαϊπεκε 

- Όλο Εἰσκείου (Πρὸς τοὺς ἓν τὸ ὃν λέγοντας), απά ννας αΗΠΙ οκίαοί 
κ ἵπ νο πως οἵ Ῥοερ]ωτίαα, νε]νο ἀθιοτίῖνος εἶνο αππαπποπἑαίίου οί 
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468α ΤΗ5 ΡΕΕΡΑΝΑΙΙΟΝ σου ΤΕΝ ο0ὔψα, 

ο μμ 
οχασί εἰαίοποηυίς  (Βπ, Πία, ΟΚ. απἀ Κ. Βίοφγ). Απ νο 
εαρροφοά Ῥτουίς απο πο ρἶνοι, νο 68Π ΟΠΊΥ ΔΑΥ ναί Εἶνο «Ἴπεμο 
οἳ ρἱαρἰατίκτα ἵψ πο γοςγ ρτουαδ]α, ουπαἰἀστίηα Ίνονν οσα Ῥ]αιο 
απσίος Ῥτοίβρογας Ὦγ Ώαίηο ἵπ φενογα] ἀἰκίομυασε, απά τοαίος Ἠ]η 
ἀοείτίπες αἱ Ἱσυρίι ἵπ νο Τλοαείείαα, 

4] ἆ 8 ἄλλην ἄλλως, ΟΙ. Ρα. Εωλγά. 174 Ὦ ἄλλην καὶ ἄλλην 
βλέποντε, 

ἆ ϱ ποσῶς, “ἴπ βοππο ἆθμτος ΟΕ, Βεχί, Ἐπρ. Βψηὰ, Ηηρ. 
|, 190 πορᾶν δὲ Ἀνωνυμάη, "Αωἰασν 9ου 1 

φαντασία γίνεται ἀπὸ τούτον ὡς ἀπὸ ὄφεως, ἶ.ο. “νεα α οοἶ]σά τορο 
{9 ρ]αοσὰ πα οργίαΐπ ροεἱήου. Ῥοἱγὸ, κ. ότ. 4 οὐδὲ κατὰ ποσὺν 

ἐποιῄσατο µνήµην. 
469 ο 2 καταλήψεως. ΄ οοποερείοη ᾿ ας ἀἰκ πρι ἱα]νοά {τοπ “ρες- 

οδρίίοι ᾿ (φαντασία), α οτι Ἰηνοπίοά Ὁγ Ζεπο, Ο, Τεΐίας, Οω- 
πες, 416: ΔΙοίοε Ἴ9: Βου. Εοα. Π. {18 εἶναι δὲ τὴν ἐπιστήμην 
κατάληψιν ἀσφαλῆ καὶ ἁμετάπτωτον ὑπὸ λόγον. 

ἆ 5 ὁ Δωδωναῖος ΟΕ 6τ ἆ ϱ απά 114 ἆ τε, ποῖς, ἵαπ Ένα 
Ρτεροηί ῥαβκαρο Αροϊϊο αἱοπο ἵν ππρηε]οηοά 49 σεµνός τις καὶ μέγας 
θεύ. Αί Ὠοάσπα ἔἶνετο ννας νο Γαππουα οταεἷο οἵ Ζευς, Ἰναξ ποπο 

οἳ Αροΐιο. ῬτουαὈ]γ, Ενεγοίοτο, ννο αἰνου]ά τοκά Ίνοτο ὁ Διδυμεύς, 
οοστοερουάἵπαᾳ ἴο 6ι ἆ ϱ τὺν Κλάρων, τὸν ΠἨύθων, τὸν Διδυμέα. 
ο, Βσαῦ, 614, 642. 

ἆ 12 θᾳα. Οοὰ. Ὦ Ίνα αὐτά τ) αὐτῶν χρηστήρια, οπή ἵπα τὰ 
θαυμαστὰ καὶ παρὰ πᾶσι βοώμενα θεῖά τε καί. θεῖον ἵπ νο κοηκο οἳ 
« ἁῑγ]ηϊεγ ’ οοπια {ο ο Πταέ ο Ὦγ ΗάΕ, 1, 44 τὸ θῖον κἂν ἐὼν 
Φθονερόν. ΟΕ. ΠΠ. ο; Η, τοῦ τοῦ θείου ἡ προνοίη. Ἠστο τὰ θα 
η ΏΑ πο 80 ππΟ] νο μοᾶς Ὀνοπικεῖνου αν Ονοῖς πεἰἰρίοας εαν 

απά καποξυατίοα, 

470 Ὁ 6 τοὺς ἑπτὰ .. . σοφού. ᾖἸΤεϊοι, Οµίπεε, αἹ "Τα 

βίοτΥ οἵ νο Ἠ έκο Μεν (νε]ήο νο βγεί ππσσέ, ΟνουρΏ ναι απίναγ- 

κα)ἰγ τεεοφπἰχοὰ, ἵπ Ῥ]α. βγοίαφον. 343 Α) ἵν {ος Ώνε Του απ τεῖγ 
υπ κἑοτίοα], πο πηοτεὶγ αν {ο Ένα αἰπίοποπίς οοποσταίπα να 
αἱροᾶ, Ονείς πια κίτας, νεῖς πποοίηα» απά Ἰσίίοτε, αί αἶκο αν ἴο 

νο Ενδοςγ Όναξ 8ονεὮ Ἰπση Ίνετο αοκπον]οᾶμεά Ὦγ Ονεῖίς ουπίσαι- 

Ροτασίες {ο ο νο νεκοςί, Ένεν ναοί Ώαπιες απο ος γατίουαγ 
είτεα: Ὑνδ ατα ποηααἰπίοά γεν ἔνεπίγ-ένο Ὀο]ουμίης ο νάεϊγ 
ἀῑ[οτεηπί ρετίοᾶ». Οπ]Υ {οαχ ατο {ο ὃς {ουπά ἵπ αἲἲ Όλο επαποτα- 
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σας, νἰε. Τμα]ος, Βία, Ῥήασας, απά Βοἱομ.’ ΟΕ. Πίομ, 1. Ι. 4ο: 
μπιν], Ών ΡΥΑ. γα, 84. 

τς 9 Ἰ ἀγυγῆς τῆς ἠθικωτέρας. Ζεΐΐος, Οωίπεε, 16 “ Αππουςᾳ να 
μἷκα, 45 εΥογγννΊνετο εἶδο, ἐἶνο υπγεγκα]1γ τεοορπίσεὰ ποσα] Ίαν 
"πο[ογτεὰ {ο νο νε] οἳ νο μοᾶς, απά Ενεῖτ ἱπν]οία υγ ἵ9 

θά οἳ Εἶνο Ἰε]ίαί ἵπ ἨὨήνίπα τοιτίναένο ᾖαβ1ος.’.. . “ΤΕ ας 
ππάςς [νο {πῄποπου οἵ Βγεναροτοκη ἵατα ἐἶναέ (ἶνο Ὀοίίαί αρροατ 
"Ἠτηῖ (ο Ίνανο σου πποτο απἰγεγκα]]γ ερτεκᾶ, απά (αγηοά {ο ποοουπέ 
τσ α ράγες πιοταὶ {υάσπογ.) 
4 5 φιλοσοφία. ὨἨΐομ. Ἱ.. Ῥγουεπε, 13 φιλοσοφίαν δὲ πρῶτος 

ο. [άνθρωπον] ἀλλ᾽ ἡ θεών. Βκοοὺ]ως 8οσσ.ς {0 λατο (οἱἱοποὰ ΟἸσπισαέ 
Ὁ οἳ Αἰοχαπάτία (8ίγοπε. Ἱ. 39ο Ὦ) ἵπ 8 αοοουπέ οἱ Εἶνο Ὀϊτέὴ-ρίασα 
ο οἵ Ῥγναροτας. ἍᾖΤοϊ]ες, Οµήπες, 46 “Ῥγναροτας, ἐἶνο 8ον οἱ 
ο λποκαγείνας, ννας Ὄνοση τω Έαππος, νε Ἰγτέ]νος Ἠ9 απουφίογς, πιο ννοτο 

Ἐητελνοπία” Ῥοϊακρίαπιας, Ἰνά πιἰρταιοά {χοπι Ῥ]ίακ).. Ἠθ γναν 
--- οσον α-ν  λαὶν ελουί Κῤδ-ο κ.α, απ 
1ο ἑοννατὰς ἶνο οπιά οἱ Εἶνο αἰχί]ι ος 80ος. Αα{ἴετ Ενα Ὀορίηπίπα οί 
νο 01 ουπέαςγ τς 4] «Το κἰαίοπιοηὲ ἐἶναί Ῥ]οτουγά ος ννας Ἰἷ9 
παγωσίος (αἰζοκίοᾶ ἴχοπι Εἶνο παἰάά]ο οἳ Εἶνα ΓουτίἩ οἑΠΘΙΣΥ, αρ. 
Ῥίομ. ἵ. α18, 119, απά οἵνετε) ἵ9 πιοτο ἐχυβδέννοτίὴγ, Όπέ αἰδο πο 
οτίαῖα. ΟΙ, Ὠίομ. Τ. υ. . χ. 
:ᾱ Ἰ Φεροκύδην δὲ Σύριν. ΟΙ. ϕἩ ἆ ϱ, ποῖο, 

ο ΤΠ ο 6 Βραχμάνων. Βέορλαπις ἘΕἰληουρταρλίσυς, αποίοά Ὦγ 
ο Ἡίνορ Ῥεαγκου, Δύπου Τλεοἰοφίοαί Ἠ γα, Π. 579, ᾳἶνον εἶνο {οἱ]ουν- 

{πα ποσουπέ οί νο Βεαλναίπα : “Ἠίογοε]ος πι ἐἶνο ΑΗ λκίογίοα ΚΑ 
ο πο Ος να Ονουρ]ηή νο νη]ς {ο 9ο (νο πίυο οἳ 
Ἠταεϊγααα, που Ὕε]νο απο ρ]η]οφορίνογν απά ἆσαχ {ο (ἶνο ροᾶς, απιὰ 
εεροεία1γ εοπκοσγαίεά {ο νο καπ. ΤΟΥ αὈκέαίη αἰίομοῖνογ (γοσα 

ος παπα Που, απά ερεπά Ενοῖν νε]νοῖο Η{ο ἵπ (νο ορεΏ αἶτ, απ νάνο 
ος ἄσνοτοπου {ος ἐσωθ]ν. ΤνΕΥ νεα που γαἰππευξ τη κο Γγοῖη κίοηος: {ος 

| νε εανο ἑορεί]νος κοβ «Κἰπ-λκο βἱαπηεη ές οί κέσηθε, ουξ οἵ νι ]ήο]ι 
που πας ο. πια νο απο ποίε]νος Ὀαχησά ὮὉγ ἄτο πος οἰεκυκοά 
Ἡγ παέοτ, Όαξ Ἠλνου (ω1] οἱ ἀῑγὲ ανά κἰαΐηα ἐ]νογ ατο ομκέ {πίο θτο 
απά ὕσρσπο πο απά ἵσαπαρατοπε Έογ α αἰπί]αν ποσουπὲ οί 
Ένα αενοκέον οἰοε]ι οἱ Ογγέ ως κου Ῥ]ωε. Τε ἀε[εσω ογασµίογωπε, 414. 

Ὁ ϱ Ἰπαλικὴ φιλοσοφία. ᾖΤεΐΐος, Ἰ.ο, 47 (Ῥγναροτακ) “κοε]οὰ 
ἴπ Οποίομα, απά οκἑαὈ]λα]νοά αὖἩ αακοζίαείου ἔἶνοτο πλεον (οσπά 

ο σσ ο πο... 
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ν Β Ἰωνική. Το οτᾶος οἵ καουοκίοη οἵ Ελο Ἰοπίο απά αλα 
κο]νοσ]α {9 Ίντο ἰπτοτίοά, ἐἶνο Ἰοπίο {οωπάσά ὉΥ Τμαίος Ἰοίωα νο 
ποτε απεἰουέ. Ζε]]ας, Ἱ. ο. 45 ' Τητουρ]ι νο Ἰοπίαπα, Ῥγέλαροτας 

παπά Χοπορλαπθς, ἔἶνονο επάδαγουγη Ίνετο ἐταπαρ]απ{οά {ο ΤαίἨ, 
απά οαττὶοὰ οἩ γεν κε {πάσρεπάσπί Γπααῖτγ Ενα ἴγοα οαοἷι οἵ 
Όνοπα ἔἶνετο Άγοφο α Ώονν φο]νοοὶ, παππογ νο Ῥγίναβοτοκα απά 
Εἰεκίίο. Ῥ]ετουγάσε, νο {δαοῖνετ οἱ Ἑγί]αροταα, ας α γουπρας 

οοΠ{ΘΙΠΡΟΓΑΣΥ οἱ Τ]α]ος, νεο ἵ καὶά {ο Ίνανο ροδἰοίοᾶ νο κοἶας 
οε]ρφο οἱ μ.ο, 6οφ (Ἠά:, 1, 4), Ενουρ]ν Ελλ ς ἀῑποτοδίοά Ὦγ 
Βίτ Η. ο, Παπ πκον. 

Ὁ το Φοῖνιά ἦν. "Της αἰαίεπιεπέ τον ον νο απνοτῖγ οἳ 
Ηἰοτοπγπις, νο Ῥετίραίσίίς, α ἀῑκεῖρ]ο οἵ Ατίκιοϊα Επι, Οία. 

6. απἀ Ν. Βίοφγ. «Τ]αίοι ΟΕ, Ὠίομ. 1, 1, α «Αοοοζάΐπᾳ {ο Εἶνο 
αἰαίοπεηίς οἱ Ἡοτοδοίας, Ὠατίς, απά Πεπιουγίέας, Τ]ναἷθς ννας νο 

βοἩ οἱ Εχειιίας απά ΟἸοουπ]α, οἱ νο Γατοῖ]γ οἵ εἶνο Τηοἰίάδα, ν]νο 

Άτο Ῥ]ουπίοίαης απά νο που]οκέ ἀεκοσπάαπία οἳ Οκάπιας απᾶ 
Άμεπος, 85 Ῥ]αΐέο κο καγς.... Απᾶ Ίνο νας οπτο]]οά ας α οίκοι 

η λέω, νε νοη Ίνα ος Ελ] εἶνος γντεῖν Νοαΐίοας νε]νο πας Ὀαπίκηοά 

{τοι Ῥ]ουπ]εία: Ὀαξ ποοοτάἶπᾳ {ο πηοκδέ ααέλλογς Ίνο ννας α πεπαίπο 
πα είνε οἵ λείας απιά οἳ Πυκίτίους Οχι Αοοοτά(ηᾳ {ο Ὠΐομ. Τ. 
1. 61, Βοἱοα νε νάτενν {ο Ἐργρί νε νου Ῥεϊαἰαίταίας Ἱνοοσταο παπκίος 

οἵ Αῑνοπς (1.0. 66ο). 
ο6 ἐν Τιμαίφ, Τι, α Ὁ, Τὴδ ῥααρο ἵς αυτ]άρεά Ὦγ 

ΕυκοὈίως, 

4 1 ὁ Πλάτων, Ῥ]αίο, νε]νο γαρ Όογη ἵπ Ἡ. ο, 429, πας ἐταἰηδὰ 
Ά5 α γουε]ν {η Όνο Ρλ]οφορΏιγ οἱ Ἠετασ]είεας Ὦγ ΟταέγΊας (Ατϊκίος, 
Μείαρλ. Α 6), Ὀαί {τοπ αὐοιε κ ἐνοπβσι γοας (1.0. 4ο) 
ἀεγοῖοά Ἠήπαρεὶ{ ο Βουγαίος, α {οι νλονο ἀ θα] ἵπ Ἡ. ο, 3990 Ίνα 
νγ]νάτευν {ο Ἀίορατα, απά ρακκοἆ Εἶνο ποχέ του ος ἴοας γοασα π 
ἐτανεῖς ἵπ Πα]γ, Όστεπο, απά Ἐργρί, απά τουτησὰ {ο Αὔνοπα ἵα 
».0. 394. 866 Οπίου, Ρα. ΠΗεΙ. απᾶστ Όλο φεγεταὶ ἀπίου, 

4 6 πολλαχοῦ τῶν ἰδίων λόγων. Τὲ ἵ υπήοτέωπαίο {ος Εἰνία φέαίο- 
πιεηί οἵ Εαφουίας, Ενα οἵ νο πιαηΥ εαρροκοᾶ ῥτουβα Ίνα αἴερον 
ηομε εχοερέ {τοπ νο Ερίποπείε, α νο] ατα εοὰ πο {ο Ῥ]αΐο 
Ῥαξ {ο οπς οἵ ή {οἱἱονγετα, ῬΗΠ8ρ οἵ Ορ, ο, Ὀίομ. 1. 11. 31. 

ἆ 12 Τούπον, Ἱ. ο. Ένα Ίβπογαπου οἵ ἐἶνο Ώαίπο οἳ νο ήτα ρ]απος, 
1η Ερίποπιία φ86 Ἑ, αδίοτ πιεποπίηᾳ Όνο Έαπ απᾶ Ύευιν (ἑωσφό- 
ρος), εἶνο ααίλιος βροα]κς οἵ α Οτά Ὀνοῦγ οὗ νε]ηε]ν Ίνα οππποῖ ανα 
Όνο παίηε, Ὀδοθακο ἵὲέ {9 πο ΚΠΟΝΗΏ; απ Όνο τεπκον οἳ Ἡπ πο 
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471 ά 

| οὐ ών μωῤῥόιοις, 
εί]νεν Βγτίαν ος Ἐργρίίπηα, Το Οτοε]κα οα]]οὰ (νο Ῥ]απεί ἵπ 
μείον Στίλβων. ἵπ Ῥε,- Ατϊκίος, Ίλε λ[ωπάο, Πλ. ϕ, ἶνο Ρ]απείς ατο 
οᾷ ἵπ νο {οἱ]ονίηα οτστ, ἱνορίηπίης γε] ἐἶνο Ἰαχμενέ απὰ 
αἱ ἀἰκίαπε, Βαέατη (Φαίνων), “πρίέος (Φαέθων), Ματ (ὁ Πνρόεις), 
ει, Στίλβων, νο] ϱοἵης ομἱ] Ἀίογουσγ, οἴλογ Αροϊίο, α{νος γν]ν]ο]ν 

ο Ἐ]ουρ]νοτας, ελα 8οππο οσα Ύοπας, ο]ετα απο, Τ]νο 

οτᾶεχ οἳ Εἶνα πα ἔννο Ρ]αηοίς ἰ9 ενας ἰπγοτεεά. 
ο ᾱ τὴ ταῦτα, .ο. ΑΒΙΤΟΠΟΠΑΥ. ΟΕ, Οἱο, Ώε Ὠήσίπαι. Ἱ. τ. 4. 
418 ο : Ὅθω. ὮἈΒείποον Επί απᾶά νο Ῥτουυάἵηρ βοπίεπος 

Ἐλκοῦίως Ίνας οπιἱ ο ἐἶνο {οἰ]οννίης ποτά: φανεροὺς µέν, ὡς ἔπος 
υ τόν, ἀστέρας ἀεὶ ἐύμπαντας καθορῶντας ἅτε νεφῶν καὶ ὑδάτων 

ο δα γβαμμέων σννθέσιος, 1.6. βοοπηείτγ. 
ο 6 (Λρπεδονάκται) (Ἴετα. ΑΙ., να αρ 
ο ώά θα ἁμώ, 5 τορο, Ὁδυπθο {1δΥ υ9οᾶᾷ τορος 
ο τος πορακυτοπισΏίς τπτ Ενεῖτ ννοτ] α5 ᾳοοπιοίογΒ, 

ος επ) ἔτεα (πέντε). “Εδί γοξυκέας οττος ἵπ Ππππετο, ααἱ οί 
Οεωεπέία ου ἵσες ηγααίε, Ηυγαγ]]ς Ἡ πο πὲ ἀοῦασγαί ΡΓο πέντε, 

ο. το ὀγδώκοντα εαπποπίθας, ν. ϊοᾶοτ, πίτα 483 Ὁ. Τη το 
πα ηίπηο ἀπ υἷα πέντετερονα! (αἱ κέ), Οπέο, Γοἰ]ονείηρ ΟἸεπποπίς 
ποκδῖηᾳ σὺν τοῖς δ' {ος οἷς, Ενίη]κν εναί Ὠοπποστίέας 6ροηί νο γδµΓν 
(σὺν τοῖσδε κ) πν νο Εργρίίκης αἶοπο. Ἠἰπάσχῆ, Γμας/. αν, 
ο Επ] Ονκέ κ: ὀγδώκοντα ἵν νο ποκά(ηᾳ οἱ νο Μ85. Ὀουῖν ἵπ 

ος Ὀοπουέ απά Εσκουίας, ἐἶνο οττος Ὀοίηρ οἰάοτ να οἰέ]νοτ ααέ]νος 
το ανου]ά ἵνο αἴ]οννεά {ο τεπιαίπ. Ἑπί Εἶνο εττος ἵψ πο {ουπά {π (νο 

αυοϊαίου {τοι Ὠ]ος. 8ΐο, γε ]νο γα οἶάος ἶνκη οίνος, Τ]ο οἰάες 
ο οοπρεπόίσας ππσοᾶς οἵ ππηνα πυππετα]ν οοπκἰκοὰ ἵπ υκίηα (νο 

ο πα! Ἰοξίοτη οἱ Ἴσε (οπς), Πέντε, Δέκα, Ἠεκατόν, Χέλιοι απιά ΝΕύριοι 
ο ο αχρτοκα νο ουστεεροπάἵπᾳ πα εν, 8ου δεἱ{, 6, Ον, τόα 

ο Ῥοπαἱάεον, 6. ΟΥ. 164, Οὐ. 4- 
4 ϱ ἀπομαντόμενοι, “οοργίηᾳ. ΟΚ. Απίκος, ΕΙ, Ν. ἵκ. τα. 3 

τα ἀπομάττονται γὰρ παρ ἀλλήλων οἷς ἀρέσκονται. Το απ{αγηοκα οί 
- Ένα οκαρκοταίο Ἰπνοσίνο ἵπ Οίας σης Ῥάλκαρο {9 ἔοο ππκηἰ(οσέ {ο 

ποσά ρτουί: ἴὲ ουυ]ά ἆο εἶνα Ονεφείαη οπ 06 πο ποο, 
. 4Ίδα. (τοῖς ἐντνγχάνονσιν) ἐπισημαίνεται Ὑρονν ῥτορονοά 
ο «πιοπάκίίου [παρά οἵ τοὺς ἐντυγχάνοντας ΒΟ9114 {0 Ἰν9 ἨΘΟΦΑΦΑΓΥ, 
ος ππίοκα νο αεί ναίς νο απυκυσ] οοίτυσίος {ο Επφουίος Ἠπικο] ή, 

Το γαῦ ἐπισημαίεσθαι 9 οκτοπιο]γ οσο” ἵπ Ῥοϊγυίας, Ένα 
”34 9 

ο, 



κ. αι 
" Ύ μμ 

ο ὁ ν 

«ἴδα ΤΗΕ ΡΠΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΡΟΠ ΤΗΕ ἄ08ΡΕΙ, 

(ωτουτίιο Δαέλνος οἱ Ἠαοοδίις, πνο τααΥ ρομαϊῦ!Υ Ἠανο κά Ίω 
πιπὰ 1ο ]υκιαροείῆου οἱ Εἶνο ννοτᾶς ἵπ Π, 6χ, 3 τὰ καλὰ καὶ 
δίκαια τῶν ἔργων ἐπισημαίνεσθαι, ἡ τοὺς ἐντυγχάνοντας τοῖς ὑπομνή- 
µασιν, κ.τ.λ. 

8 ϱ ἀπολογισμόν, α ποτά (ποφασηέ ἵπ Ροϊγυίπα, απᾶ πο ο0η- 

βηοά {ο α ἀε[οπείνο ρίοα: ἴν. πω 

φερόντων ἀπολογισμοὺς ἐναργεῖς. 
6] ἆ 1 Φονικήία τὰ γράμματα. ος. αααι, ΑΙ. Αίνον, . 46 
Βατυατίαης Ὕνοτο ἐἶνο ἱπγεπίογς πο οπ]γ οἳ Ρρ]ή]οκορΗγ, ἵνα οἳ 
αἰπιοκέ ενετγ ατὲε. .. 361 Απά Οπιας Όνο Ἱπγεπίος οἵἳ Ἰσεοτε 
ΑΊποΏς νο Οτο γγας α Ῥ]νουπ]είαἨ, αν Ἐαρ]νοτας κἰαίος: οπου 
αἶνο Ἠετοδοξας υνγίέος Ενα Ε7ναγ γνοτο οα]]οά Ῥ]ουπίείπη Ἰεξσοτα, 
Απά Ώνεγ «αγ Ενα νο Ῥ]ιουπίοίαπα απά Βγτίαπς Πτα Ἰπνοπιοά 
Ιείέοτε. Οἵ. Πάι. ν. ϱ8. 

ἆ ὕ Σύρου. ἈΜπαπάε Τ]οπαρβοῦ, Ραἰαεοφγαρλη, 6 "Τ ἵν πο 
Ἰνοψνεγετ {ο ὃς καρροφεᾶ Εἶναί νο Οτοε]κα τοοεῖνοα Εἶνο αἱρ]ιαλνος 
{τοπ νο Ῥ]νοεπίοίαης αξ οπο αἶηρ]ο Ῥίπου {τοι Ὑ οπου ἴξ ἵνα 
Ραδ0ο οἳ Ολτουρ]ι Ἠεί]ας, Ὀαξ γα ]νοτ αξ βογετα! ροϊπία οἳ ουπέασε 
{του νεπος ξ ννας Ἰοσα]11γ ἁῑ[βακοᾶ απποηᾳ ποἰρληυουσίηα οἴίου 
απά Εμείς οοἱοπίος,... Ἄο οππποί, ἔἶνοι, ποοορὲ ἔἶνο {άθα οἵ 
(αάπιοαα αἱρ]ιαϊοί, ἵπ Εἶνο 8Ώ9ο οἵ αὖἩ αἱρ]ναϊοί οἵἳ οπο απίίοστα 
Ῥαζίεγηυ {ος αἱ Ότορος” Ο. 6, ἨΠλάπλου, Πποεπίίον οἳ Παίενε, 

ανήπκου, Ἠάε. Η. 41]. 

ἆ 6 ἘἜβραιι, Οἵ, Οἶεα. Ἐοουρα. ἶ. 19; Τηουρὰ. 4ά Αμιοίψο, 
49: Οτίᾳ. ο. Οεἷε. ν. 1ι. Μακ Μος, Γκαάμπες ον (λε Βείεποι οἱ 
Γαπφμαφε, 26] “Τ]μο αποῖεπέ ἵπππααρο οἵ Ῥ]οεπ]εῖα, {ο νά 
{τοτα Ἱπκοτίρίίοης, Ὑνπ8 πποκέ εἰσκο]γ αἲοά {ο Ἠεῦτονν ἨΜαππάς 
Τ]οπαρεος, ἴρίά, 4 “Ευ]ο Ἠήκίοιγ Ῥτουος Ον ἵπ ρασίατοναΙ 

επιος ντ ἶηπᾳ ννας Ὁπ]κπονη {ο Ένο δενα, Ὀαί Ενας, ναι νου 

οπ{ατοὰ Όνο ρτοπιϊκοὰ Ἰαπᾶ, νογ Ἱνοτο ἵπ Ῥροββοκείου οἵ Ἡ, ΑΗ 
ονἰάεπος ϱοθ {ο Ῥτογο ἴ9 αοφαἱκίήου ἀατίηρ νο Βοπήίο οσσα- 
Ραΐοῦ οἱ νο Ὠείία, απᾶ Όνο ἀῑπακίοι οἵ νο παν] -Γογπιδά 

αἱρλα σὲ πια Ἠανο Όθου ἆπο {ο Ένα ποοαίίπᾳ Ἠγκκοις νι Ἴνοι 
ἀτίγενπ ους οἵ Ἐργρί, ος ἴο Ῥμουπ]είαν ταβοτα, ος ἴο ους.” 
Ενα], Πεν, γαι.  "Ἐος ασε] οἳ ἵ Επνοπέγ-ἔπο ουπκοπαπίαϊ 
ποππς α κήπος εἱμη 9 αρρτορτίαἑσᾶ, νν]εν ἵν εἶνα Ίπαρο οἵ αἩὖ 
οὐ]θοί νι] Ώ πιο Ὀομίπα ντι Ες κουπιά.) 

474 α ᾗ κατά τωος σημαντικῆς διανοίας. «Της πκπισε οἳ νο 
Ιαίζεγε, νεο απο αἲ] εἰρηίβεσείνο ἵπ Βεπα]εῖς ἕοπραοσς οἵ νο οὐ]εσία 

21ο 



μοκαίης ἵη Θτοοῖς, ῥτονο Ελαὲ ο Βοπιίέος απο ἔμο Ἰηγοπέρτε, {νο 
Εποοίκε Εἶνο οοργἰκία ̓  (Ἀαννήήπασα, Ἠάε. ν. 68). 

3 "Αλφ, "οκ. ΟΙ. ΡΙω, θµαεή. Ἀψπρος. Γκ. . 138 “νου 
ος Ἠά ορακοᾷ, Απιιομίις κά άτοκκοά ππο, απά καἱᾶ, Ὦο 

-γοα νο Βοεοείαη Ἰποβη {ο βἶνο αηγ αἷά (ο Οπἁπιπα, πο 8 

Εἴνο Οία πατηο {ο ἶνὸ ος, ποέ ραΜεἶηρ ΤΕ κοουπά ος Εήτά 35 Ηοείοὰ 
-.ἀσοα, Ὀνωὲ ται οἵ αἲὶ Ονίηρε πουρακαςγ ) Αοοοτάΐπᾳ {ο εφεπίης 
΄Όνο οκ ἵα εαἰἱοὰ 08, α- Ῥοίης ἑαπιοά απά ιθοά {ο (νο γοΚα, 
"Το ἰπεοτρεοίαξίου /Ἰδατηίηᾳ᾽ ρἶνον Ὁγ Εικουίας 4ρτους γν]ει (νε 
μεολαίαρ οί (νο τοοί Ἀλ8. 
ο δα Βήθ, επί ος "Ίνουκα.) 
σος Ἐν Γέμελ, Οἰπηοὶ, 'οαηο) | 
Ὁ ς Δέλθ, Ὠα]οί], άσσος. Τῆνο ππεκηίης ΄ἑαὐυ]οία ᾿ ἵ 4 ππετε 
εοη]οσίατο το ἴἶνο αἰποἰ]ατίέγ οἳ δέλτα απά δέλτος ἵπ ΏβΙηο παπά 

α. 
ον6 Ἡ, µε. 
ο ο Οὐαῦ, Υδν. ἵπ τεπδστίηᾳ νο Πείίετ αὕτη Επκουΐας σος ηδςί» 
τε νεῖἒν Ένα ῥτοπουΏ ΚΥΠ ος ΚΟΠ. 
ο Ὁ 1ο Ζαί, Ταΐα. τν αρηοδῥρψωένς φωνη” 

το Ἠθ, Κλοθι, εοπποσεοὰ Ὦγ Εωδευέως ννἰε]ν ἐἶνο τουε ΠΠ 

το 93 Χάφ, Καρὶ, 'οῖ]ονν οἱ Ἰαά 
Ότο 94 Λάβδ, Ἰμωπιοὰ, “ οκ-ροαᾶ,) {τοπα (ἶνο του Ἴ0δ. 

ο 5 Μήμ, λίοπι, «νικίος' Εινευίας ὈϱΌ, ἐξ αὐτῶν. 
ο. 66 Νοῦν, Να, 'βει’ 

ο 7 Σάμχ, Βαπιοοὴ, ΄ ρτορ.’ 
ο 8 "Αϊν, Λία, 'εγα’ ος '[ουπίαίη.” 
σ Φή, Ρό, “πιουν.” 
ο 10 Σάδη, Τεκάς, 'τἱρ]ίοουα, Εακουίης Τὸ}. 
4 : Κώφ, Οορᾶ, "Ἰοίο οἵ αχκο, πο νο Ῥ]ουυἱείαν σοι 
τοφοα υἶ]ου {π αἴναρο, 

4 1 Ῥψε, Εδιίν, «νοκ. 
Σέν, δα, “εουι,’ Ηοῦ, Ἱρ. 

4 5 Θθαῦ, Τκα, 'ᾱ οἱκα. 
4 ὁ Κλῆσις κεφαλῆς. Ἡξ ἵ ρεεΊναρα πουύ]ομα {ο αγ Ολα θε 

πηθαπί η ἵ ρατο]γ πιαρίραςγ, 80 οκαπρ]ο οί περ]ασοά ἱπρεοπαίεγ. 
Μι: 



«ἴδα ΤΗΕ ΡΠΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΣΟΝ ΤΗΕ «ΟΒΡΕΙ, - 

47δα : Τί γὰρ τοῦ Αλφ: Οἱ. 6, Ἡ. Πνορνίον ο. Ι 
Βαν πκον Ἠάι, Η. 411: Ἀαππάο Ύλοπιρεου, Ραἴαεοφν. Ά, οι 
Όνο ἀετίγαίίου οἵ ἶνο Βεπα[ε]ο Ἰείίοτ {τοι νο Ἐργρίίας, 
6] Ὁυ 1 Ἰατρικὴν δέ. Ευκουίας Ίνα αυτίάμοά νο ρακκαρο, (Ἴσπι, 
ΑΙ. 8ίγον. ἱ. 361, απᾶ σαπαροφθά νο ρατία οἳ ε, Οἰσπιονέ πι 
βο]{ Ὀοστοννοά ρτονί ρατί οἱ {ὲ γη νουξ αεκπον]οδμοπσοπέ ποια 
Ταΐαπα, Ογαί, αά Θγαεσοε, Ἱ., ος ἔτοπι βοπηο οοππρί]αέίου υκοά Ὦγ 
νοὰ, Ο, ο Ἐαγο, Οἶέπι, ἆ Αῑεα. 314 Ἡ γα ἆαπα ἀῑπόγοπία 
Ῥαλκαρος ἆν απ Αίγοπιαίε (4-6, Ἰ8-8ο) ἀθν Ἠκίδς ος οπέαἰομασς 
ἆ Ἰπγοπίίοης Άγος Ἰθ8 Ώοίπς Ἱόρεπάαίτου ἆο οσακ αἱ Ίου ααταίοπε 

ἀδοοαγετίεν. εις Ίεαπος οέίφσες, ΜΜ. Μ. Ἐτεππες (0. Οαία- 
Ιοφίε Ἰεωγεπιαίώπι, Ἰμαιρείᾳ, ι8φο) εἰ Α. Ἠεπάϊίας (10 ρερίο 
αγἰκοίεἰίου Θμαεκίοπες φεἰεσίαε, Βίταρνουτα, 1891), οπέ τουγοτο]νό 

Γοεμίπο ἀο οκἱαϊορασα, .. . ΤΠ οεὲ ὑΐοι ἀῑβιείίο 4ο η ρας Ίσως 
ποοοτάος 416 Ώους ΑΥοΠ9 ἆσπς ο08 Ῥάδεαρος ὁς ΟἸόπιοπί ἆσι ραρος 
οορίόθ ἆππς ες ὁστίες ερόείαακ.) 

Ὁ 5 ἐανπηγήσατο Ὑἱά, 36 πο, ο ὅ- 
ἀστρολογίαν. ΟΙ. Ὠϊοά, Βΐο, {, 8 “Ἀονε]νετο «το ἔ]νο οτᾶςς απ 

ππογεππεπέ οἳ νο θέα πιογο οατοΓα]]γ οὐφογνοά να απποπᾳ νο 
Εργρίαπα; απ Εἶνα ποστς οἵ εαοὶι Εἴνογ ρτεβοσνο {ος απ ἐποτοδν]ο 
πα νογ οἵ γδαγα, ναί εεαᾶγ Ἱανίαας Όσοι ραγκυσά Ὁγ Όνοπι ποια 

απεϊοπέ πασα, .. . Το οὔση επουοεά ἴπ {οτοοϊ πα ναί ἴ 
αὔουέ {ο Ίνάρρον ἴο Ἰπσς ἵπ Ολο ούπσκο οἵ Πο, Ταῦαα, Πα, 
“Το νε Βαυγ]οπίαπς οι 06 ΑΜΙΤΟΠΟΙΗΥ . .. ο Όνε Εργρίαηα 

βοοπείώγ.) 

ο 4 Πτήσες ἸΤαήαα, νά, «Τῆνο Ῥηγρίαπς απά Όλο πο 
ππεοῖοπί Ἰαυτίαης ({πνοπεεῦ) απρατγ Ὦγ νο θ{ρ]η οἳ υγᾶς,” 

ο 4 ΄Πα]γ ᾿ Ίνα Ίνοτο ἔα οατ]ος απιά Ἠπιεοά 8οπκο ας ἀοποίπα 
οα]γ ενα κο έΊνογηα Ῥρατί οἵ Ώνο ρεπήπκα]α, 

ο 6 οἰωνιστικήν, ΦΡΙΣΥ {τοι νο ετίεν απά Π1ρ]ηέ οἱ Ενας, 
ο 6 (Τελμησσες). Ος. Ηάι, 1. 18 Βσαυ, 665; Τακα, Πυα, 

ἐν 4 "Το πιοκί οε]ουταίοὰ οἵ νο Τεπισκκίαης Ἰπνοπίσᾶ νο ατί οἳ 
ἀἰγίπαίίου Ὁγ ἀτοκπης. Τοϊπισκκας ἵνας α τίνοτ απά οἵγ οἳ Ἰεῖα 
οἶσφο {ο Οατία. Ἱνασαα, Ῥλαγε, ἨΙ. ας]. Ο Υειμ. 4εν. η, 616 

“Τγττ]γεπαδααο ἔπναο ππαρίτο ρε αοί]οτα εἸπημος. Λονολ, ων. 

56]; 8ορὴὰ, Α). Ἡ]; Ἐν. Ρλοεν. 1516, ΠΗεγασἰείά. 81ο. 

ο Ἰ Φρύγε αὐλόν. Ῥαμδαῃ. 874 "Άβονο Πίτα (Έλαπαγεῖν) ἵν 
λίατεγας φεποάᾷ οἩἳ 4 ἴοπα, απά Ώθας Ἠήπα Οἶγπαρας, α Ἱαπάκοιπο 
ΡΟΥ Πεατηΐηᾳ {ο Ρ]αΥ οἩ (νο ρἱρο.’ Τίσα, Γυίά, ᾖ. 11 “Του αοφαἰτοα 

Λλ13 



ΡΟΟΚ Χ. ΟΠΛΡΑ.5, 6 «ἴδε 

. κο τυκίο Ῥηεγμίαπα οοπκγωσεοὰ Εἶνο ἨασπποῦΥ οἵ ἐἶνο αἰνορ]νογά)» 

ο (σύρεγγον).᾽ Οᾷ. 476 ὓ 6. 
9 τὸν ἐνιαντόν. Ἐος (]νο Εργρείαη Ώπηος οἵ ἐἶνο ἐννο]γο πποπέ]ια, 

α Ενεῖς ἀῑνίκίου ἴπεο ἔἶντου βοβδοπα, 9ος Ο, Ἠ. (Βἰτεῖν, Π. 168--]4). 

ἀὑὙ΄ αυ. 148, «ονεπίγ-ἔηπεο 
ψθασν αῑας νο Ε]οοά: ο{. α. Ἠν. (Βἰτοῖν, . 248). Τμο Ὠκοίγ]ν 
πετο οηἱρίπαΙ!γ ντου οπἳγ, Κεϊποῖς "νο αππο]έοτ, Ώαπιπαίπεπεις 

«νο (οεμος,) Ασππον «Ενα αων ΟΙ. Ῥτο]ος, ΘΥ. ΜίψίΔ. 657 «Το 
-Ἰδκομαι Ὠαογ]κ αἰκο Ῥο]οπροὰ (ο (νο οἶτεῖο οἱ ἴἶνο ποβέ Μοΐ]νος, 

1άα. νο παπας ""Ώασιγ]ο ”' Ἰ γατίουκὶγ εκρ]αϊπεᾶ, παοκέ Ῥτο- 
Ἠαδὴν ποοκπίης “Εϊηροτε” {ποπ {νο οΚΙ] οἱ έἶνεκο ππεία]]ιγρίο 
-αρίεϊα οἵ νο πποαπέαίη -[οσθκέ; Ίος πο 9 Εἰνεῖς τοαὶ Ἠπέωτο, 
αἰνουρ]ι νου ππωσέ πο οἩ Εῑῑαέ ποοουπέ Ὁγ ΑΗΥ ππεβης ὃς τὸ- 

ο πατάσά α-- ρἰμιαῖος ἵπ ἶν 8οΠ9ο οἵ ους (οταν πιγΕΠοἱοργ.᾽ 
ο Ναείους {οστως οἱ (ἶνο πηγΕ αγο πποπέἰοποά ὉΥ Βίταῦ. 473. Ύίμοτ 

Άηκος, Άγο Ἰπου {ο ἐἶνο {οἱ]ονίηρ οΠοσξ: 

| ο ..] 

Οπιρατο Ενα οχίτασε {γεν (Ίσα, Α]εκ. ος Ρ. 497. 
ο 4 Δέλας 'Ῥηπίσα, γη, ϱ6. Λου οοπΆατο δὲ ἵοπιρογατο Αγίο- 

πο ρυλαὲ) (Υ ρου). 
αἩ ά 6 ὧι δὲ Ἡσίολος. Ἰ οππηο Απά (νο ῥαλκαρο. 

ἆ ὁ ἄρπην. 8ου Βπήι, Πία. 6. ανά Κ. Απί. ' Εαὶκ.’ 
4 το Κάλμο, 'ΡΗαγ ααγναίας εἶνο ἀἰκουνοτγ οἵ ροὶά απά (νο 

ροοτοῖ οἵ απεϊείαα ἴ {ο Οµάπναα, Ὑ]νο 9 εαρρονοά (ο Ίνανο βοπο 
ἕο ὤγεεσς Ἀ. ο, 4911 ναι Οία, κο πιοκέ οἵ ἶνο [πνοπείοηα Ἱποῃ- 
Ηοποῦ Ὦγ πα, ἵνας πονη Ίσα Ἰνείοτο {ο νο Εργρίίαυς 6, 

(Ετος, Η. 161). 8ου ΡΗηγ)ν οναρίες οἳ ἰπγορίοπα (ντ. ϱ6). 

4) 



4«7δα ΤΗΕ ΓΕΕΡΛΗΑΠΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 608ΒΡΕΙ, 

4«Ἴθα ι Πάγγαον. Ἠάι, ΥἩ, αχ τὸ ἨΠάγγαιον οὗρος. . . ἐὺν 
μέγα τε καὶ ὑψηλόν. 

5 4 νάβλαν, α΄ ἰτ]ηροά ἰπίτιπιοπέ οα]]οά ἵπ Ἠοίτον 032 
(πέγεῖ) 'ρεα)μοςγ.) Φοφορὶ, Απ. 1νά, γ, 12. 3 ἡ δὲ νάβλα δώδεκα 
Φθογγὰς ἔχουσα τοῖς δακτύλοις κρούεται. 

8 4 τετρήρη, 3 ΕΑΙΙΕΥ γεν {ους ης οἳ χοπνοτα, Τεΐποπιος 
ντο Αγκέ να ]ὲ Ὦγ νο Οοτἰπ ελ ήσης (Ένας, {, α1), αααάείγοησα απ 
ααἱπφπετεῖηθς Ὁγ Ὠουγκίης οἱ Ώγτασυκο αὓοιέ 4οο μ.ο, (Πἱοἳ, 
Βΐο, χἰν. 41). Ῥοϊγυίας (1. «7) εἴνου απ απἰπικίοὰ ἀοκοτρείου οἳ 
Όλο οπρίατο οἵ α Οατ]ναρἰπίαη φππαποτετηο οἳ 1 ή1γΌασαπα ἵπ νο 
Ατκί Ῥαπίο γνας (1.0. 149), απᾶ οἵ νο 6αρετ ραϊτίοξίκα ει 
ψη]οῖν ἐἶνο Ἐοπιαης Ίνα έ α΄ Πουί οἵ 20ο φππαποταπσς οἩ - 
πποδςὶ οἵ ἶνο οπρέατεᾶ ρα1]ογ οἱ νο Ἡ]νοδίαἃς Ἠπππίνα!, 

8 ὅ αὐτοσχέδιον. Οἵ. Ποπ. Ηψπιπ. αἲ. Ἠετπε. 65 ἐξ αἰποσχεδίηε 
πειρώμενος. 

Ὁ 1 Νώροπε. Ο. Ποτ, 0. 1. τό. ; Ονᾶ, λεία, κῑν. τα 
εὈπτίος εἰ {εττο φαοᾶ Νοτίσαφ εχουφα{ ἐρηοῖφ’ ο -- 

66. 11; Βίαῦ. 2908. 

ὮὉ 3 Άμυκο, ΟΙ ΑΡ. Β,. Αγφοπ. Π. δι--3 
τοῖσι δὲ μεσσηγὺς θεράπων ᾽Αμύκοιο Λνκωρεὺς 
θῆκε πάροιθε ποδῶν δοιοὺς ἑκάτερθεν ἱμάντας 

ὠμούς, ἀζαλέους, περὶ ὃ οἵγ ἔσαν ἐσκληῶτες. 
Ὦ 4 τὴν Λέδιον ἁρμονίαν,. ΟΕ. ΛΕνον. χἰν. 64. Ἠετασ]εῖᾶεν 

Ῥοπίΐεις αγ ναί πείε]νος νε Ῥησγμίαν πος Τίσα 9 ρτορος!γ 
οα]]οά α Ἰαγπποῦγ. Ἀηίου, Ι, Αεφγο 116: 

εΊαρ πο ἵπ ο Ἰγάίσα αἶτα,) 
Ὠνγάση, Αἰεχαπάεγε Εεα: 

«ΒΟΠΊΥ εποεί ἵπ Ἰγάϊαἃα πποπκάτος 

Βουμ Ίο οσο] ἆ Ἠς οι] {ο ρίδπκυτον,” ” 

ἐφιλοτέχνησεν. Ῥ]η. λίου. 141 Ὦ (ποιητὰς) κινεῖν τὸν ἀκροατὴν 

Φιλοτεχνοῦντας. 
Ὁ 6 σαµβύκην. Ο, Λθνον, αἰν, 643 μετὰ δὲ ταῦτα ζητήσεως 

γενομένης περὶ σαµβίκης ἔφη ὁ Μασούριος ὀξύφθογγον εἶναι μουσικὸν 
ὄργανον τὴν σαµβύκην. . . χρῆσθαι φήσας αὐτῷ Πάρθους καὶ Έρωγλο- 
δύτας τετραχόρδῳ ὄντι. Όπ νο Ττορ]οδγία ο Ἠάι, {ν. 9, 

Βιταὺ. 716. | 
Ὁ 6 τὴν πλαγίαν. Τα γτίηκ ος Ῥαη-ρίρο Ἱνας κο οπ1]οά ἴχοπι 

{τς «αρ, οοπαἰδίηᾳ οἵ τουᾶς οἱ ἀῑΠετεπί Ἰεπρίὴς. Ο. 47δο]. 

υ 7 Ὕαγνω. . Αέλοι, αἰγ. 614 ὁ ᾿Αριστόξεος τὴν εὕρεσιων 
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ΓΟΟΚ Χ. ΟἨΑΡ. 6 4760 

Αννα κκν ἁρμοίο) Ὑάηνι οῷρυλ ἀνακίησο, θα νο 
κ οἵ νο ἔοτπις ἵπ απεῖοπε πππκίο οοππρατο νο ατί]ε]ε 

κ αν |’ τα Βποΐθι, Πίο. 6Ε. απά Κ. Απ. απὰ Ώνο Ἰποτο τουσΏί 
ο Μτ. Ὁ. Β. ἨΜοητο, Ῥχουοδ οἱ Οτἰοῖ Οοἱ]ερο, Οχ{οτά, 
4 τρίκροτον ναῦν. ΟΚ. Χοι. Πε. Π, 1. 48 αἱ μὲν τῶν νεῶν 

ἦσαν, αἱ δὲ µονόκροτοι. 
6 6 κρύταλα. ΟΙ. Ριπὰ, Εγ. κἰνΠῖ. 4 ἐν δὲ κεκλάδειν κρόταλα,. 

ΤἼνονο Γπκίγυποση ία Ἱνοτο κο ἵπ (ἶνο {οενα]ς οἱ νο λίαρηα λίαίετ, 
-.μά οἳ Ρίαπα αὲ Βωνααεί (άε. ἡἰ, 61). 

ο Σεμιράμεως βασιλίδο, Το τοπάίης ἵπ Οἶσα. απά 10. 
: Λο ὃς ααποίοά ο0 Κοίν οαρψωέν ὃν ῥαλωδίοίας 

᾿βασιλίδος, ος Ίο ΤΠΑΥ 5Ἴρροθο Ενα ἴἶνα Ὠαπιο οἱ 8οππο Ἐργρίίαν 
"πε ἵν οοτταρίοᾶ ἴπίο Εναξ οἱ Βεπιϊταπιίς. Α ἰπίαο οἵ ἴἶνο ροὰ 
Νεο ἵπ (να Επίκ Ἀξυκουπι ἴ9 ἀεάίοπίεά Ὦγ νο αγεκέ {ο “Ες 

"1στὰ Ίνα -Οδκῖν απιά Ες Ἰ9άγ Βαπππυταναίε.” Της ἱπδοτίρίίον αἴνουεα 
᾿Εναξ νο παπι οἱ (ἶνο γκο γνας Βοπιίγαπηίς, απιά Εἶναέ αἶνο τοἰρπεὰ 
ουπ]οἰπε)γ νν ἐεὶν Ίνος Ἰνακ να πά, Ενας γετγ τοπιασκαὈ]γ οοπβσπιίηᾳ (νε 
ποσουπέ αἴτευ Ὁγ Ἠετοδοίας οἵ ἐἶνο τεκ] αρο οἱ Εἶναέ Ῥοχκοπαμε, 

ο παπά αἴκο οκρ]απίης ἵπ βοπηθ ἆορτου Ίνος ροεἱέοπ ἵπ Ἡετοδοίης ας 
- ἹἹ ἦἄἦἶλοοἨ’ο μμ. Πάι. 

π αφ 

ο σε ἐπιστολὰς συντάξαι. ΟΕ. Βεπίίογ, Γλαϊαγίε (1 οπάομ, 1816), 
30 " Τ]να γιος οἱ Ταεΐκη (ΟΥ. αἲ Ον. 1) απά (Ἴετηεηα αγο ἐπιστολὰς 
συντάσσειν: Ώου νε]νο]νες νο ἔακο σνντάσσειν ἵπ ἃ βεπεταὶ 8εηκο 
{ος πτόσᾳ, οἳ πποτο αἰτίσ]γ {ος οοπορεϊκίπα α ποΐυππο απά ρυῦ- 
Μαήσα, ἴε ἵν εἴελνογ ὙναΥ καβηείοπί {ο ῥρτονο Ῥ]μα]ατίκν ερἰκ]εν 

ος ον.) Μαππάο ΤΊοπαρεος, Γαἰσεοφγ. 11 ' ΑΝ {ο οοσγοεροΏάσπος, 
ος απα! ἑαλυ]οία, ου οί ος ρωφήίαγεε, Ὑνοτο οπιρ]ογεά {ος ανοτί 

ο σσ; Ίσηρατ Ιοίοτε, ερίκίοἶσε, Ἠετο του οἳ ραργτις. Τη 
ο πας συντάσσειν Ίναι Όδευ υπδοτκουά Ὦγ Οο αν πείοττίηᾳ ἴο 
ος 01 Ππούο οἱ (ήσηίπᾳ ορἰκοἰαςΥ ἑαὐ]οί» ἑοροίλνος, αν ἵπ Ἠοιν. 11. 
ος τί, 16 γράφας ἐν κίνακι πτνκτῷ; Όπέ σνντάσσειν ἱστορίας α ενν 
3 που Ἱοίοτο ἵπ Ταείκη 9 πο (ανουταδίο ἐο Ες ποραπίημ. 
- 4: Ἀκάμων Αίνοι. χἶν. 61ο Ἀκάμων ὃ' ἐν κρώτφ Περὶ εὕρη- 
.. μάτων ε...λ. 

Ἡ Θιόφραστοι ὁ Ἐφέσιο, 'Ἱαρεπάσπι Ἐρέσιοι ' (Υἱρο). Τη 
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«ἴθά ΤΠΕ ΡΕΕΡΑΚΑΤΙΟΝ ΡΟΝ ΤΗΕ ΘΟ8ΡΕΙ, 

νο Μ88. οἱ Ευκοὐίης Ἐφέσιος ἵκ  ουτταρίίου, 5 Τηοορικακίαν 
πας α Ὠπίίνο οἱ Έτους ἵπ ος, 

4 1 Ογάΐρριας ἐς Κπονη ουἳγ {τοπι Ες Ῥακκαρο οἳ ΟἸσπιοπέ, 
Αντιϕάνης. Οἵ. {ό5 ἆ το, 

ἆ / ᾿Λριστόδημος. Ί]εγο Ἠνετο ΠΙΑΠΥ πίστα παπησά Ατκίο- 
ἁσπιυα, απά Τὲ ἵν απουτίαίη νε]ηοἷι οἵ Όἴνοτα ἵς Ίνογο ππσασΕ, 

Φιλοστέφανος οί (γτεπο, {Γἱεπὰ οἱ Οκ) Ηπιαείνας, αοαξ Ἡ. ο, 49, 

ντοίς οἳ ΟΜεορταρῖγ απά Ἠἰκίοςγ. Οἱ, Ανοα, ΕΙ, 311 ᾱ, 
ἆ ϱ Στράτων,. Βίταίου οἵ Ἱαπάραασας ααοσθοδοᾶ 

Ἀ5 Ἰνοιά οἳ Ώνο Ρετραίοιίο Βο]νοοί, Ἡ. ο. 188. 86ο ΕΕ, απᾶ ὃν, 
Μία, Ρλ]οε, 458 Π. 
7] «7ῃ ἁ 3 Ὀψὲ δὲ καὶ μόλις. ΟΙ. Αμλογ,. απά Αγελαεοϊ, 43 
εἴαπ Ὀου]ν Εἶνονο τορίοης (Όγρτας απά Λαΐα Ἀποτ) « οκίαί τοπιαῖπα 
οἱ οατ]γ αγκίοπις οἳ τογ ὑπ ν]οἷν απο οἰεατ]γ πο οἵ Ῥ]ουπ]είαα 
ἀθνοεηί”... «νο Ογρτ]οίο αγ γα υίο κοτῖρε, απιᾶ Εἶνο ". ΗΕ ές” αγανοῖα 
τηδέ Ίναγο Όδοη Ηγπιγ τουσθά ἵπ Ονοῖτ Ἰοπησς Ἱνοίογο ονος νο οὐ- 
τεπ/επί αἱρ]ναυοί οἱ Βἰάσπ απά Έντο ννας Κποννη Ένοτο,’ ἂς., ἃο, 
4768 ο 6 ἐκ τῶν ἀσμάτων (1 οπερ]ιυκ) ἵν οοτταρεοᾶ ἵπ ποιπο Μ88. 

οἱ Ειφευίης ἴπίο γραμμάτων, νε λα] οοσέσαάἰοία ο Ὑλοὰν ωρα, 
οἵ νο Ῥαλκαμο. 

Ὁ 5 Φερεκύδην. 896 47ο ἆ τ, ποίῖο, 
4Ἴθ4 1 Θουκυδίδης. "οι νγο Ἰκπουν Εἶνο οπγεῖσκα νναΥ ἵπ πε οῖν 

{αοίδ αγὸ Ώουν τεροτρὰ απιᾶ τεοοτᾶρά ὮΥ γετγ ἱπουπαροξεπέ ρετκοπς, 

οβεηῦ Ώροῃ γετγ ΓπάΙΠετενί ΊνεατκαΥ (εκ πιο, απά οοππρασο πει 
ευο] τοσοτᾶς νο ραΐης Οναί Τησγάἰάσε ἐσοῖς {ο ακοοτίαία Όνο 
ολίεί ενεπία οἱ ο ννας νε τε] νελ]ο]ι Ἰνο ννας οοπέσπαροσαςγ, απ ποῖι 
Ιν ἑοο]ς α- Αἶνατο 5 α οοπηπηκπάσς, νο ορροταπίσς νεοῖν η 

ΠΠηΡΑΠΑ α]ονεά, Ἠΐν ρτοαί αὐλ]ήθε, απά φετίους οαγησκέ οἰνατασίαυ, 

ἡ 9 α Γαἶτ οοπο]ακίοῦ Εναί νο Ἠαγο α ποτε εχκοῖ Ἠήκίοτγ οἵ α Ίσα 
εγεπί{α] ρετίοά Ὦγ Τηπογάἰάθς Όναα νο Ίαγνο οἵ .Υ ρετίοά ἵπ 
ΠΙΟΔΕΓΩ Ἰήβίοςγ, εφ πα1]Υ Ίοης απά εφ πα]1γ ονεπί{α!’ (6, Ίσα, 
Ρίο. ΕΚ. σπά Ε. Βίοφγ.). 

α 7 ἐξ ἀρχῆς, ὀοφερίως, Ἐοτ Ες ἐξετασθῆναι ἵς [ουπά ἵπ νο 
155. οἵ Εικουίας, γελοῖν ἆαππαρος νο Εἶνο οοπδίτασίου απά να 
βοΏ νο, 

Ὁ 7 ὀλίφ πρότερν,. Ῥεϊκϊίταίας Ετοί απυτροᾶ Ότο µονοτα- 
πεπί Ἀ.ο, 66ο. Τῆο Ἱερί]αίου οἳ Ώτασο γας {η Ἡ.ο, όαε: νε 
ἀαίο οἵ Ἰς Ἠἰτελι ἐς απουγίαίη, | 
4860 8 2 Διοδώρον, ϐΟἵ, 18 ἆ 6, ποῖς, 

216 



----.-.... 
᾿Μελάμποδα. Ο{ Μοϊαππρας απιά Ἰής ἀοφοεπάκηία {ἶνοτο {9 4 
ποσσυπέ ἵπ Ποια, Οἱ, κν. 215-556. Ο, Ηάϊ. Π, «9 Μοϊωπρις, 

υ ἵνα α πῖδο Ἱπαπ, απά Ἰνιά ποφαἶτοά νο ατί οἵἳ ἀῑνίπκείου, 
Έκδοσης αοφααἰπέσα νε ζει νο γγοτκλήρ ο Βασείνας ἐτουρ]ν 

"Ἰποπ]οάμο ἀετίνοά {τοπι ΕβΥΡΕ, Ιπίτοδποσά {έ ἴπίο τοσο γεῖε]ι 
ας --ἷ- --,ηο θα. 

ο ονες ρτασίίους. ΟΕ. Ηάε. ἱκ. 44, απά Βανν]ηκοπ) ποῖο. 
ο 6 1 τὺν µαθηµατικόν. Ἐπάοχαφ οἱ Οπίάυε, αΌοπέ Ἀ.ο, 466, 

τος ους Ῥλαεποπνεπα {οττηθὰ ἶνο ὑαδίς οί Εἶνο Ῥουπι οἱ Αταΐιις, Ὑνά 
ο ραρΏ οἱ Ῥ]αέο, νε εν ν]νοπα Ίνο Ἱγοπέ {ο Ἐργρί απά, αεοοτά(ηᾳ {ο 
ο Βαῦο, Βοό, τοιαἰηοὰ ἔἶνοτο Εήτίοεη γθωτα, ΟΚ, Ατίκίος, λΜείαρλ. 
σον μα ἁαάνλοδωηνάκκς δημώῤκκνωώνης-- 
63 Οἰνοπίδην. "Τι ἵν πουν {τοι Ὠϊοάοτας Βίουίας, Αεἰΐκη, 
Ῥ]ηζατεῖι, Βαχέυς Ἐπορίσίους, Βέοῦαεις, απά οἱ]νογο ἐἶναέ Οεπορίἀος 
πας α Οµαη, αΌοιέ οοπίαΙροτατΥ Νε Απαχαμοτα», ἐἶναί Ίνα 
᾿Επανε]]οά {ο Ἐβγρε, απιά νετ οοπγογκος γε] ρείεοί απιά αρίτο- 
πσπηστε, απά ἀοτῖνοὰ Ενοπου φησι Κπονι]οᾶμο οἳ βᾳοοπιοίτγ απά 

, ΑΑΙΓΟΠΟΙΩΥ, Εἶναέ Ἰνο Ὑνας καἰά {ο Ἰαυο ἀἰποονοτοά ος κὲ Ἰθασί {ο 

ανα ρα] α]νοά α: Ἠής οὖν 8οππο Γαοίφ οἵ πο Πε] ἱπιροτίαποο ἵπ 
εαοῖν οἵ νους κείεποε Ἐοτκίοτ, ποίο οἳ Ρ]αε. Εγακ. 134 Α, 

πηνπο Οεπορίάος ἵ πιεπείοποά ἵπ ἐἶνο (οχί γεν ΑπΑΧΑΡΟΓΑΒ: 966 
αἶονν “82 1. ΟΕ. Ρίαέ. Ρἶαο. ρλί]ου. . τα " Ῥγναροτας ἵ9 καἷὰ 

ο το Ίνα σου νο Πτα {ο ἀΐκοονος ἴἶνο οὐ]ίᾳα{έγ οἱ νο χοάΐαο, 
ο μήοὶν Οεπορίάςς οἱ ΟἼχήος οἱκίπιφ αν Ἠἷν οἵνΏ Φἰδοοτετγ.᾽ 
' ο] Ὀρφέί. ἄ,τδα.. 

4 Ὀσίριδο, Οἵ. 1759 34, ἆ 4. 
ο ᾱ 9 τῶν εἰσεβῶν λειμῶναν. ΟΕ. Μκερ. |. 189 «Το ουωσέαείου οἱ 
ο νο ἠη]ναυίέκηίν οἱ Βωκίτία απά οἱ λίοπάος Ίγετο ομἱ]οά ΒοΚ]ε 1914, 

ενος Μοκάονν οἱ Εοσόα, απά ΒοΚΗΗὲ Ηοερὰ, ἐἶνο Μοκάονν οἱ Βου. 
4 ᾗ «ἰδωλοποιίας, Τ]ο κου] ος ἀσυὈίο οἵ α πια εαγνἰνγοά αν 

ο Ἴσηα κ. αἩγ Ροτίου οί (νο Ῥοὰγ τοπικἰηοά, μὲ ἀγνοὶὲ νι ὲ ἵπ 
ο νο ἑοπιῦ Ίνεπου νο ρεκσίιίου οἵ οπιναἰπαίπς απά ππυπηπιίος, ὮἩγ 
ος αγ νο ἀσαῦ]ο τεικίποά οοπορα]οά γε ε]νέη ἐἶνο ἐοπιὸ, Τὲ νοπε 
ο τον Ὁν αἰρὶ, ἵνδοβυκο Ἡδ οἵβαῦ” πουδοά πουταμωεπει ἴ 

ῥτοπ]οά αὐσαέ Πε]άν απά νη]αρος, ρἰοκίως ορ απά ρτοοΦί]γ 
ἀσνουτίος π]κίονος ἴὲ πια ἀπά, Της ἕανεπους εροοίτο νά 
α Ρτοείκο απιά ἀοβηίέο αλαρο, παΚοά, ος οἰοίλνοά πνἰε]ν ἐν ματπιοπέα 
πηοῖν ἴὲ Ἰναά ποσα οἳ οαεν, απ οπή ἶπα α- ραῖο Ημ] ἐο π]]οἳι 
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486064 ΤΠΕ ΡΠΗΕΡΑΛΒΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ ἄαοβ8ΡΕΙ, 

ἔ ονοᾷ {νο Ἠσππο οἵ Πωπίπονε-- κά, Ἀίκερ. ἵ. ατη, 10.1. ή 
Οοππρατο 681-9, οἩἳ ἴἶνο {αίο οἵ νο ου], {απεταῖς, ἑοιαυα, απά 
νο ννογκλρ οἱ Όνο ἆσαα ΑΠΟ νο Οα]άεκης, 

ἆ Ἰ ψυχοπομπόν. Ἠεγπνον ἵ9 Ἰάεπίβεα ναι Τον; οἵ, 11 ἆ το, 
Ῥίομ. 1... η, 41 το]αίοα (ναί αοοοτά(πᾳ {ο νο Ῥγίναρογοα ης " Όνο 
βοα} νου ἀτίνου ουί οἱ Ένο Ὀοῦγ γναπάστν ονος Εἶνα θα σι ἵπ νο αἲτ 

{π νο Ἠκεποφα οὗ (νο Ὀοῦγ: απά Όναί Ἠεγπιος 19 εἶνο ᾳαατά ία οἵ Όνε 
κου]ς, απά νεγείοτο ἵ9 οπ]]οά Πομπαῖος απά Ἠνλαῖος απᾶ Χθύνιος” 

ἆ ϱ προτοµήν. Τμο Μ85, οἱ Εωκουίης Ίνανο περιτοµήν, εχοερί 
π]ήο] Ίαν κεφαλήν. “νου ἀοαὺε ννο «ἰνου]ά χοίοτ προτοµήν 
{τοπα Ὠ]οᾶσσας ” (αἱ κ[ίογά). προτομή ἵν πρρ]εᾷ {ο νο {που οἳ αἩ 
απἰπια], 38 πρόσωπον {ο ναί οἳ πα (1.. απά 8. Πε). 168, 
49 ο “νο μοᾷ ποσα ΕἶνοΥ ο] Απ Ίνα Ε]νο Ἰνεκά οἵ ο ἆομ” 
γετμ. Απ. ηΗΙ. 698 "Ἰαϊταίος Απ δυο νο τορτοποπέαξίους ἴπ 
Ἀίπερετο {. 189, οἵ Εἶνο Ίποκαὶ Απο τοοοἰνίηα νο ἹππτΙταΥ οἳ 
Οεἰ τίς αἲ εἶνο ἆοοτ οἳ νο ἑοπαῦ. 

481 ο 2 ἠρώων. Ἠοπι. 04, καῖν.α. Ῥϊοᾶστας Ίαν μνηστήρων 
τ{ρ]ή]γ. 

8 4 προβάε. Ἰπ Όνδ Ῥάβκαμο οπιαοᾶ Ὦγ Εικουίας Ὠϊοάστας 
αποίδο Ἡοπιοτα ἀθκοτίρίίου οἳ Εἶνο αὐοᾶο οἵ νο ακάος (04, 
αχίν, 11): 

αἶψα δ᾽ ἴκοντο κατ ἀσφοδελὸν λειμῶνα, 
ἔνθα τε ναίουσι ψνχαί, εἴδωλα καµόντων. 

Ὦ 4 Μάρον, Ἰηπ Ώἱοᾶστας νο Πιο ἵς Μάρρος. Ο({ ενα Ἰα υγείαν 
ο. Ἡ). (Βίοι, 1. 634) εαὖγς “ οι]νοτς αθῖτπι Ἡ {ο Ίνανο Όσον νο ρα]αος 
οἱ λίοίΐνετις οἵ νο κερα]ε]ιτο οἱ λοετία,. . . Ῥοπαυἳγ νο ρταο- 
ΏΟΊΠεΩ Ἀίπευτα ος λία-Κἰνοτ-γα ΤάΑΥ Ἠαγο φαρποκίοᾶ νο Ώαππου οἵ 
Όνο οἰαφε]σα] αι ἰλιοτ1ον.) 

ὃ 6 κρόπυλον. Τ]ο ἑαπηρ]ο οἱ Ἠορλιαοσέπα, ος Ῥ]αϊι, Όνο πο 
αποϊοπί ἵπ Μοπιρ]ία, ἴν καἰά Ὦγ Ἠοτοδσίας, Ἡ, 99, ἴο Ἠανο Όεου 
να]ε Ὁγ λίοπος, ἐἶλο Ετκέ Κίπᾳ οἱ Ἐμγρι. Οµπιῦγκος “οπέατοὰ ἐἶνο 
(οπιρίο απᾶ πιπᾶς ρτεαί αροτί οἳ νο Ίπιαρα,' ντο Ὕναα νο Άμυνα 
οἵ α ἀο[οτπιοὰ ρίρπιν (11. 31), 85 περγοκοπίοὰ ἵπ Παν] ηκοαν Ἠάε, 
Π, 43141. ΟΙ. Βιταῦ, 8ο]. "ΒΥ πρόπυλον ππυκέ πο ο απάσπκουὰ 
α ϱπίονγαγ ος ἆοος ορεπίηᾳ ἱπίο νο ἑεπιρ]ο, Όπέ αὖἩ οπέἶτο Ἐν ά πα. 
η νο {οστα οἳ α- βοραταίο το υπ]ο ος ΡοτοἩ, Ετουρῖι νεο 
νά ἨθοβΑκΑΣΥ {ο Ῥ8λς ἵη οτᾶςτ {ο τεβο]ι νο οπίταπου {ο Εἶνο ἑαππρ]ο 
Πκο]{) (Ἠά]ντ, ποῖα (ο Ἠάε. Η. τος, ἵπ γή εἷι Ίνα φποίος Ἰίτοππο Κο. 
6λεγελεε ρου εεγοίγ ὃ ΓλΜκοίγε ἆε ἵ Εφγρί απιὰ οἴ]νος παλνοτϊείος), 

1.9 



κ ο 

τς ΠΟΟΚ Χ. ΟΗΑΡ. 8 481 Ὁ 

ο πωνας α. Ἐν. υᾶ, «Τ]νο πιοκέ γνοπάετ- 
|! οἳ αἲἲ Ἐν δίηρς οἴεῖνετ ἵπ Εργρί ος ἵπ αηγ Ρατί οἱ (ἶνο πνοτ]ά. 

Ἐν γναα (νο (ωππους Ἰαυγτίηεὴν, {τοπι ]οφο πιοὰσὶ Εἰδὲ οἵ Οτοῖο 
5 αΠογιναγᾶς οορίοά Ὁγ Ὠπδδα]ωκ.” Ο. Ποπ. Π. κνΠ. 6φο--. 

κα, 191: πο, Ὀία. ΟΚ. απά Β. Βίοφγ. 'Ώαεδα]ας.” 
ὕ Τηλεμάχῳ. Το ἀπεῖνο αθίοτ γενοµένην 9 αὐπιἰκε[υ]ε, ναε 

-- Ώνο τοκάῖης ἵη οάστας απά αἀορίοά Ὦγ Ῥίπάοτί 
εἶναι 4 πποτο ἀῑτουι εοπαίτυσξίοα. Τη] φέοςΥ ἵν φποϊεά {γοπα 
ε ------οικακοιμθοθω 
ο α εκ, 28 Ε. 

-. ᾱ 9 χρυσῆς Αφροδίτης. Έοτ Εἶνο ορίε]νοί ο Ποπ. Π. 1. 68; ν. 
42]. Αριτοβδο ννας ἰάεπεῖθοά νε Ἠαίλνος, νε]νο νναβ γνοτκν]ρροά 
αὲ Μοπιοπερ]ῖς αππάες νο {οσπι οἵ α- οονν. 866 Ηάε. Π, «ο, 4. 
Ῥε -Σακεΐα Οολογ. αά Οεπί. 38 φποῖος νο 841πο αοεοαπέ [τοπ 

 ᾱ εἰ τὴν ες Αἰθιοπίαν ἐκδημίαν. Ο. Ἠοπα. Π. ἵ, 433 

Χθιζὸς ἔβη κατὰ δαῖτα, θεοὶ δ ἅμα πάντες ἔποντο" 

ο 488 ο 6 κατεστεµµένον (Επφευίις) α- πποτο αρρτορτίαίο ἴεγπα 
Έλναῦ κατεστρωµένον (Ώἱοδοταφ). 

5 Ἰ Πνθαγόραν τε Τὴο Όντου καὐ]θοίς Ίνετο ππεη (οποά 86οτη {ο 
πες ἔο Εἶνο Έἶππου Ἰνουῖο οἵ νεο] Ώΐομεπον Ἰμαογίίας ερεα]ν 

(πῖ, ϱ) ' Όπ1 Όλο εἶπιο οἱ ῬΙή]οἶσας εἴνοτο γνοτο Ἠο ΠποΝΩΝ οἱ Ἰοαση- 
"πρ .γ ἀοσιτίπο οί Ργίλναροτας: Ότε Ίνα αἱοπο ρα] ἱο]νοά εἶνο ἐλνγου 

ο οἱουταιοὰ Ὀοουἷον νε] λεν Ῥ]αέο οτάσγεὰ {ο νο Ἰνοαρ]έ {ος α Ἰαηπάτοά 

ο ίνα” Τους Ῥουκς ατο καἰά {ο Ίναγο καρρ]ίοά Ῥ]αίο νε [εῖν ποπηο 
ο πικίοτ]αϊα ος νο Τήπαεωε, απά Ζονοί (Γπεγοᾶ, (ο (λε Τήπαεωε, 

ο 6.) τοπικ] Οναί νε απο Ἰεὰ Ὁγ Ῥπαίο Ἰχηκο]ί {ο τορατά νε 
ο ἰαίομπς αν “(Γπηοὰ αΏοτ ροππο Ῥγέναροτοση πιοδο]. ΌΟπ Ένα 
ο Ἱερὸς Λόγος οἱ Ῥγθναρογας 9ου (]νο Ίοῦς απ Ἰεαγηοά ποίο οί Ζοΐ]ες, 
ο βη-βοςν, ου, ἰ, 111 {. 

Ὁ 1 φνχῆς µεταβολήν, ᾖΤεϊϊας, νά, «δι «Οί αἲἲ νο Ῥγενα- 
σος εοποαη ἀοστίπος ποπο ἵς Ὀεείετ ΠΟΠ, απά ποπο οµἩ ἵνα ἑγασοά 
ο ψν ρτοκίος ουσία πίγ (ο νο {οωπάοτ οί νο Βε]νοοὶ εἶννη Εἶναξ οί 
ο νο ἑσαπαίρτα ίσου οἵ κου]κ.... Αεκοεϊο ἀοκοτίοος {ὲ αν ο Ῥγενα- 
ο κοκ (αὐία, απά Ῥ]αίο αππκαἰκεαῦἰν οορίοά Ἰής πιγήσαὶ 
ο Δοκοτίρίίους οἵ νο κου] αΏιοτ ἀσαεῖν ἔτοπι (ἶνο Ῥγλναρογοσκ. 
Ἀ Ὁ 1 Οἰνοκίδην. 366 (8ος 5. 
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ση επ 4 

Ἡ, 

ν 6 Οἱ ΡΙει. Τία. 48 Ὦ τν ὃ' ἁναντίων αὐτῷ οληχόνων Δόναμω, 
κ] νο ποῖος οἱ Ατοΐνοτ-Η]πὰ απιά Οοοἷς Ἡ κου (Ον (λε Γπίεργε- 
(αξίον οί Ρἰαίοε Τήπαενε, 119). 8ου Βἱσ 1. Ἠετκε]νοί η ΑΙΡΟΛΟΝΗ, 
301 Το ρἰαποί αἲὶ Ίννο ΕΟνία ἴπ οΟπΙοΣ, “Ενα Ένα φεπεγαῖ 
αἰπεοίίον οἵ Ενεῖς πποῖους (1. ο, ο Ενεῖτ το] πποῖοικ) ἴν νο κατηο 
ντε ναί οἵ Όνο κας, υἷκ, {γοα τοεεί {ο εαί, να ἵς ο καν, Όνε 
οΟΠΙΓΑΣΥ ο Όναί ἵπ νε]]ο]ν Ἰνοι Εἴνεγ απᾶά νο κίατη αρβοαχ ἴο ὃς 
οαττίοά Ὦγ νο ἀῑαγη κ] πιοῖου οἵ εἶνο Ίνοανουκ. 

ο 4 Τηλεκλέα. Παωοδυίας (1. 6ο), ἵα Δοαϊνίος θμ 
αὐ]α ννοσίκ αἱ Έαπασα, β.γς: “Το Ο]γὰ 9 α ἑεπιρ]ε, νο Ἰατροκί οἵ 
αἲἲ νο ἑσπιρίος Κπονη ἴο ως, Ὑ]γογοοί Ἠλνουσας ϱοπ οἳ Ῥ]ή]ους, 
α Βαπηίση, Ὑνπς Πτα ατολ/εοο ”; Ένα εἴ]νοι Ἰνουἳ κεπέ Ὦγ (ωσοοκαε 
ἐο ορ]! “ἴν καἷά Ὁγ νο Ὠερ]ίαης {ο ἵνα α- νοκ οἳ Τ]οσᾶστε 
νο Βατπίας, απά ἵ Οπ]ς Ειναι Θνογ καγ πο, [ος αακατοδ]γ 
τ ἵς νο νιοτκ οἵἳ πο ούππος ατκὲ (1. ϱτ) ἵα Η, αἱ Όνο 
{ωππου τίηᾳ οἱ Ῥοϊγοταίος, δη επιοτα]ἆ οί {η ρο]ᾶ, 19 καἷά (ο Ίανο 
Ῥσυυ. νο ννοτκπηπικλήρ οἳ Τηδυᾶοτο κο οἵ Τε]ουῖος α Βαπιίαν.” 
ο. ασε. 1, σα η, τι κ. 38. Το Ώαπηο Τηλεκλέα (Ὀἱοὰ.) 
{9 ουτταρ{οὰ {πίο Τηλεκρέα ἵπ νο 88, οἵ Επκουίας, 

6 6 τοῦ ΠἨνθίου ἐύανον. Οἵ, ΑΕἴνεπαμ. αγνή Ὁ δὲ Ἠνθιος ἔργον 
Θεοδώρου καὶ Τηλεκλέους. 

ο0 Οὐ δᾷ δὴ κ.τ.λ. Της Ῥαδκαρο ἴν αποίοά Ὦγ ΆΑποΐνος ἵη 
Ειωενίέ 0Ἀγοπίουν 1, ποῖς. 

ἀλογίας ἡμῶν κατηγορεάν. ΟΙ. Ώεπιοκίλ, 610 εἲ παρανόμων ἢ 

ο. 

Ὃ νο ωα.. Το φαωίίνα οιµοπμΙης κ 
αωἱγ απά αρτοσπποπί Ὀοένιοευ Οτἱκεἰαπίγ απά νο ἀοσίτίησε οἵ 
Ἰοαίλγεν ρ]ή]οκορ]νετα, οεροεἰα]]γ Ῥ]αΐο, να ἀἱουκοοά ὮΥ τπσΥ ος 
Όνο Οµτ]είαα Ἐπαίλοτ, Βου Ῥε-δακήπ, Ἠοτι,. αἲ Όν, αῖνι 

Τ]εορ]ι, αἆ Αμιοῖψ. Π. 4, 6, 1ο: Τεγα, Αροΐοφα, 4]: 
ο. Μαγοίον. Ἱ. το; Οσα, ΑΙ. Δίον, Ἱ. «το; Οτίᾳμ. ο. Οεἱε. τὶ, τ--6. 
Εαὐτίοῖας, Πλεἰεοί. Αγφηπιεπί, 1οἡ--], Εἴνου Ἠκίς οἵ ντίέοτα ο νο 
εἰάε». 

9] «8881. Α Ίατρε ροπίου οἵ Οκ πἰπί] οναρίει αρΡεατε {ο 
εοηείκὲ οἵ οχἰτασίς {γοπα ε]νο ΟΛγοπίσοῃ, 4Ἡ οαγ]ος ννοτ]ς οἳ Επακουίας, 
Τήνο Ολγοπίουν να (παπεκιοά πίο Ἰμίαη Ὦγ Πετοπε, απά ἵπ 
Βε]νουπο”ς οὐ ἡε]οι ΠΙΑΠΥ Ῥάδεαρος Γτοτα ία απά Όνο [οσπίαα 
εἰαρίετε οἱ νο βγαερ. Εδθαπφ. απο ρ]ασεά ἵηπ α ρατα]οί ουἵσπια 

35ο 



ΡΟΟΚΧ. ΟἩΑΡϐο ᾽ «4830 

νοεί ο ἴο Σετοπης)ς ἐταπκἰαέίοη οἵ Εωκεδίέ Ργαε[αξίο, νεῖεῖν νε Ἰνλο]ν 

6 6 Δαρείου μὲν γὰρ τὸ δεύτερον. 9 νο Βτνὲ Οἰγπερίαά Ῥοραη 
αἱ μ.ο. 776, νο φοοοπὰ γοας οἱ Ὠασίας, ΟΙ. 66. 1, οοστοεροπάς 
Ἀ. 0. ὅπο. Ἅ]νοιο Απο {ἶνο ἀκίου πἀορίοά Ὁγ Οπίου, Εαμθί 

ο 8 Τιβιρίου δὲ τὸ πεντεκαιδέκατον Ξ- Οἱ, ἆοἱ. 4. Το Ἰπέοτνα] 
Ώνετοίοτο ἴς, αἱ Επφουίς φἰαίος, 648 γεαΓ. 
484 Ὁ 1 Ἰλων ἅλωσιν Τ]ο ἁπίο οἵ (ἶνο επρέατο οἵ ΤτοΥ 
σας μ.ο. 181 (Οπίου, Ε, Η. Ερή. 6ρ). 
το Λαβδὼν τοῦ κριτοῦ. ἉΥ Ιαυάοα ἵ9 πηοαπέ ΑΡάοπ, πο )αάμοά 
Ἱεταοὶ Ἰνείοτο Έαππκοῦ (1αάμος χἡ. 1): Αὐάου .ο. 1168, απ 
Βαίπκοῦ Ἠ. ο, 161. 
ο  Κέκροκα. Αροϊϊοα, Βίοι. Π. αφ. 8 Κέκροψ αὐτόχθων, 

συμφνὲς ἔχων σῶμα ἀνδρὸς καὶ δράκοντος, τῆς ̓ Αττικῆς ἐβασίλευσε 
ὤμθννο. Τ]νο γοσπμες Όρετορα, 80ῦ οἵ Ἐτοσ]ήλοις, ννας οκ ρεπε- 

ος 9 3 κατακλνσµόφ, Τὴο Πουὰ οἵ Ώονσα]ίοι ἶ ρ]ασοά Ὦγ Ἐταίο- 
ο ὔνεπος αἴνοσέ Ἡ. ο. 1411. 8ου Οπίου, 6ψ. 
ο 8 Φαίθυντο. Όπ νο οοπΏαρταίἶοη ο Ῥ]μασίλου ερ. Εατὶρ. 

Ἠρροί, Ἴ4οι Ρα Τη. 14 0; Ονᾶ, λείαπι. . ρακείπ; Ἠοτ. 
.ἴν. εἰ. 16. 
-. Εελαννοπίας ἵς ρ]ασσά Ὦγ Οπίου ανουέ 490 γθαση Ὀδίοτο (νο 

εαρίέατο οἵ Του. Ε. Η. 4:. 
ος 9] Κάδµον. Οµάπιις (9 ρἱαοσὰ ὉΥ Ἐτκεοφί]εηος αὓουί μ.ο. 1414. 
ο ο ῑσίοα, Ε. Η. όρ. 

ο ᾱ 1 τὸ ερῶτον ἔτοι ζωῆς ᾿Αβραάμ. Όπ (νο γδατα οἵ ΑὈγανανα 
κο. 0, Η. Τασπες, σουγπαί! οἱ Τλεοί. βιωάίες, Νο, 8, 18], απά Όνο 

πατις ααθ]νος”ν ασεἷο οἳ νο Ολγοποίοφψ οί (λε Ο, Τ. ἵα Πακ ηρε) 
Ίνα. ΝΟ, Ι. 498, πήεῖι εἰνου]ά νο οοπκαοά ον αἲὶ ροΐπία οἳ 

Ευ ἡσαὶ εἰνγτοποἱομγ. 
4 α ἔτη ϕ«'. ἵπ χο Ἱπαππος Οπίου, Ε. Η. 118, Ρίασσς (να 

Ἐκοδας ϱοῦ οασε αίἴος εἶνο Ἠγῖν οἱ Αγαλννπα. 
4 ὁ ἐπὶ Νϊνον. Λοσοτάΐας ο νο {ανα]σας αοσουπέ οί αθείαν 

ος νο Λακγτίας οπυρίτο γα [οαπᾶσά Ὦγ πως αὖουε μ.ο, 2189, 
Ἱ. ος κοπο 1οοο γοασν Ὀοίοτο Εἶνο οαρέατο οἵ Ττογ (Οπίου, Ε, Η. 
κ τοε, τη). 

4 9 ὁ μάγος Ἰοτομαίος ΠΑΥ ο τοραγάοᾶ αν Όνο {οαπάες οί 
νο Μαρίας τορίσα, ναι Ἰήν ἀπίο ἴν ααἶίο απουτίαία; αοοοτάἶηα 

μ.1 



4644 ΤΗΕ ΡΜΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΡΟΝ ΤΗΕ ΟΟΑΡΕΗΙ, η ν- 

ο Σία νο Ἠνονίκα ο πα Κας οἱ Ῥκασίαμα, απά οοπημασν! 
υγ Νίπυς (Οπίου, 11). γ. 

ᾱ τὴ Χρονικοῖς Κανόσιν, Τωο ποεί ἰ6 ἀαοαἰδοά Ὦγ Βαοολλων 
Μήπηλο){ ας ' ομτοποἱορίοαὶ {αῦ]ος, {ο νεο ν ρτεβκοῦ αὖἩ ερίέοπιο 
οἵ απ νεγκα] Ἠ]φέοςγ ἄταννη ἴτοπα γατίους βοατοες. “Το ουπεοκέ 
οἳ α- πεοοπᾶ Ῥάβκαρο, Ὑνοτο Ἐπκουίας τοίοτν {ο Ἰήν Ολποπῖοῖο 
(Ργαερ. Ευο. κ. 9), ποσα Υοτγ εἰθατ]γ {ου νο πέσανε νεηεῖν 
Ογκείαας {οἶξ ἵπ νο αγ οἱ ουπιραταἶνο εἰντοποίοαγ. Ἡ Ονοίν 
Ἠοαέ]οη ορροπεπί» οοπίτακιοὰ ἶνο απφαἴγ οἳ Ενοῖν εἶίον νι 
νο πογε]έγ οἵ νο Ομτίσήαα τοἰαίου, νο Οία αροϊορίκία 
τοτοτισὰ Ὁγ Ῥτονίης Ενα νο πιοκί οε]ουταιοά Οτοσίαν Ἱορίκϊαίοα 
απά ρ]]οβορ]νεγ Ὕνετο ΕΣΥ πο] ]απίοτ {ο νο ἨΠοῦτοιν Ἱομίν- 
Ἰαίος, απᾶ {ο Εἶνο ργορ]νοίς νε νο νά Ὀοζοτε]ναπά (οκ βοᾶ οἵ Οµείκε, 
απά πο Ἠπά παρ α τορίου οἳ π]]οι νο Οε]κίαα να 
εἶνο Ἰορπιαίο οοππισείου ̓  (Ώτ, , Βαἱπιοα, Επι Πίο. Ον, 
Μ{οφγ.). 
486 4 1 συσκενήν. 868 11 α 1, ποῖς, 

ϱ Ἰ ἀναμφηρίστως ΌΟἶσα, ΑΙ. 3487 δαχθήσεται ἀναμφηρίστως 

Όνογο ἐποαῖα (]να βαπης οαυ]οσί α5 Εακουΐας ἵπ Ο)ή4 οἰναρίας, παπα!γ, 
Όλο οοπιραταἶνο εἸνγοποίοργ οἵ Ηεῦτενιν απά Οτουκα, 

Ὁ 34 Σαγχουνιάθων, Ότπ Βαπολοπίαί]νου οἵ. 1ο ἆ 6, 4τ α, Ὁ, ο, 

πἼνοτο βοο νο ποίο», 

ο 486 ο 8 Ἴναχος. Οπίου, Ε. Π. τη "Ἰπαεῖνας νο Γαΐνος οἵ 
Ῥ]νοχοπεις να ἶνο Ἠ]ρ]νοκί ἔοται ἵπ Οτοοίαν Ἠκίοτγ, ΑΠίοππας 
πια κος Ἠἶπα α Η]ο οἰάοι ενα Ἀίοφος, Ἐπφευίας Ίνας ρ]ασσὰ Ἀίονον 
390 γεατ Ὀο]ονν Ἠπα, Ὀαξ Άρτους γην Ατίοππας ἵπ ρ]κοίης 
Τπαο]νας Ίου γ6ΚΓΗ Ἰνοίοτο νο {αἳ] οἵ Ττου.” 

Ὁ 8 Τριόπα. Ττίορας, ος Ττίορα, Ὑγας ποοοτά(πᾳ ἴο Αροϊιοάυσας 
(1 πι 4) ᾱ- 2οἩ οἳ Όαπαου απἁ Ῥοφοίάση, παπά αοοοτάῖηᾳα {ο Ῥκα- 
βαπίας (1, 44. 4) νο {αὔ]νατ οἵ Ῥεϊακρα», Ἀοο ΟΗπίοα, τό, 

ϱ 3 ὁ ἐπὶ Ὠγύγον, Ίπ Όνο τεῖμα οἵ Όμγμον νε ται Ἰΐπρ ο 
Τ]νεῖκες ἐἶνε ογεγΏουν οἱ Εἶνο Ίακο Οοραΐς, οπυκοά Ὁγ ενα Ἰωβακ οἵ 
Ώνο Οερλΐκευς απά οἴ]νοτ είτεαπις, ἱπαπάσίοῦ Ἠοουοία απά .. 
οἱ Λεῆσα. 8οε Πία. Οἶσκε, 6εοφγ., "Βοοοία «1ο Ὁ. 

ο 1 Ἰώ. 1 ο Τίς πο θαρρονά ο ορ 
ππουα: ο. Ἠάι. 1.4: Π. τὸ γὰρ Ἴσιος ἄγαλμα ἓὼν γυναον 
βούκερών ἐστι, κατάπερ Ἕλληνες τὴν Ἰοῦν γράφουσι, απ. 
487 α 2 οἱ ἀμφὶ Πνθαγόραν. Οσοι, Ε. Π. 106 «Τ]ατο απο 
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ἡ ο ρα κώνο να μωκ ρλωρας Το Ἰδείος ομ]οι- 
Ἰαέίου ἵ9 [ουπάδά προη Ἐταιοφί]οπος απά Απειοσλνας; ἐἶνο {οσπος 
9 αῑίοα ἵν (οππάσᾶ προ Ατίκίοχεπις απά Τασία. 

οοτάΐπα ἵο Ατζοκοπας νο γγας {ΟΓΕΥ Ύοατα οἵ αμ. ον Ίνα 

αφ ωείοὰ (νο οοστί οἱ Ῥο]γοταίος οἱ βαππος; αοοοτάἶωᾳ (ο Ἰαπιμ]{οἶναφ 
Ἶνα πας Λ{1γ-οονεν ἵπ Ἀ.ο. 613, πλεἷν ρἶαοςς Ἰίς Ὀἐτε]ι αὲ Ἀ.ο, 61ο. 

8.6 χιλίοις πωτακοσίοι. Τίς ἰπέοτνα! ἵ9 πθατ]Υ ζοο Υεατο {ου 

ο 6 1 τὰς παρὰ πᾶσιν ἱστορίας παραθέντε. λαο Πρ] ἵ9 εχοννα 
το προς νο ποε]οά αΔορίοά Ὦγ Ατίοππας απά Εαφουίας ἵπ Ενεῖτ 

ο Ολροπίοῖεες Ὦγ α ῥακκαρο φποίεὰ Ὦγ Εουεῖι (Με. βασγ. Π. 446) τοσα 
τος Βεαἰμετ Γγοεφοπκεπα ἵπ Ολγοπίοα Εωκεδίέ, {11 
ο ΣΝεΙνος Εωνουίης ποτ Α{τίζκηυΦ απάοτίοοἰς {ο ὦντίίο νν]ελουέ 

Ἰαΐης ρτον]ουεὶγ ρεον]άσά γεῖεῖν 8οπιο Ἡοῦτονν ἐγαηδαοίοῦ Ἡνληἱοἷν 
Ὅ Πο] ρου α- οοτίαία ἁπίο οἱ Οτοοίαα ίδίοτγ, λαβόμενος, 39 

ο Αίοππις κ.γΑ, μιᾶς πράξεως Ἑβραϊκῆς ὁμοχρόνου πράξει ὑφ Ἕλ- 
τος λήνων ἱστορηθείσῃ. 
ο πο οὐξαία α- [ουπδαίίου {ος Ἠΐ γνοτ]ς Ατίοβηας Ἰνὰ Πγκ {ο 
αοοοτίαΐα απ ἰπίογνα!; 48 οπς (ατποίπις (τὸ ἀφ' οὗ) Ίνο ἐοοῖς ένο 
Ἐκουας, ας (ἶνα οἱῖνες (τὸ ἐφ᾽ ὅ) νο Πτοι γοαχ οἱ Ότι, ΟΙ. 65. τ. 

 Βαι Ενα ἠπίογνα! εἴνονεα Ὦγ Εωκοῦίως ννας ἐ]νο φοΥοη{γ γοαγα οἱ (ἶνο 
᾿"ΟράνΗαγ; νο α φνο, ἶνο οαρέατο οί Ζοιοἰκλαλν, Εἶο αά φον, Ένα 

τς κουπιά γοαγ οἱ Τασία Ἠγκίπερος. 
ο 10ο] 4 ς Το π]νοῖο οἱ ΟἸναρίος Χ {9 ἑάκον {τοι (νο εήτά νους 

ος ο Όνα Ολγοπίσον οἵ Σα]τως Α{γίοππας, Ἀ0 νο Ίοαγη {γοπα ένο Ἰνοσάίπᾳ 
ος οἳ Ένα οἰναρίαι απά {τοι οι Ὁ ϱ. Αποκηυς, α Ἰππη οί ρτοκέ 

Ἰσαναίας απά πίνεπος, ποπ οἳ 0 6ΠΙΤΑΛΑΥ {ο νο Έπιροτος 
Ἠοομααίυς (Α.9. 18-21), παπά ρετνυκάσὰ Ἠήπα {ο ροσπιε εἶνο 
πουαάΐπῃᾳ οἱ Ν]οοροί{ς ος Ἐπιπιαυα, ποῦ ἐἶνο Ἑππησυς οί Ίακο χχἰν, 
Όαὲ α εἴεγ ανσαξ ἔνοπΙγ πηῖ]ος ποτε] νου οἱ ὀοταφαίσα, “Ος ο. 
εἴεγ ὲ ἵ του] Ενας Αίας Ὑγπη πο οϱ)Υ αὖἩ [η]ναλίέαηε, σέ 

ο .ἰκο έν Ἠἰκίνορ” (Βουείν, Κα, Δαον. . 111).. Ἠοαθν Ίαν ο [εοὰ εἶνο 
ι οκίασὲ Ἐταρπιοπία οἱ ία νοε]κα, (1) α. Ερίκε]ο (ο Οτίρει Ον (δα 

ΔίουΨ ο{ Βωκανλα, (21) δ.- Ερίκ]ο {ο Αείόάςς Ον (Λο Θεεαἰοφίου 
ϱ/ ον Δασίσων ἐν (λε Οοερείε, απά (4) νο ΟἈγοπίουν ἴπ Άνο Βου, 
Τους Εταρτοσηία, πεὶν Κουν), Οοαμηση {αγίου .ροῦ ναι, οοςΣΡΥ 

.. λα .” 



4874 ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 6Ο0ΒΡΕΙ, 

Ίποτο Εἶναη Ἰνα]ί οἵ Ὑοἴσππο Ἡ οἵ νο Μεέφμίαε βασγαε: Ένα ἐκ 
Όνοτο ρίτεη Ίνα ἴνοοη Ὀνου]ι οοστοσἑοά ααά οπ]ατρεά ὮΥ οχετασία Γγοα 
εἶνο ϱλγοποφγαρλία οἳ Οοοτμίας Βγπουϊ]ας απά ἔγοπα οἴῖνοι ννοτίκα, 
οεροεἰα]]γ {γοπα νο λ8, οἵ Επκουίως ἵπ νο Ἠνγατγ οἳ 8ὲ, 1οἶνα”ν 
Οο1]εμε, Οκ{οτὰ, Ο, Εια, Πίμ. Κοο η. 11, απᾶ Ἠίοτονντα, νε 
Πγία ων, 61. 

Μέχρι μὲν τῶν Ὀλυμπιάδων. ὨΤὴΐ9 καίεππεπί ἴ9 αἶκο Γουπᾶ ἵπ 
Ρε. -δυφΐς, Οολογί, αἲ Ον. 14 οὐδὶν Ἕλλησι πρὸ τῶν Ὀλυμπιάδων 

ἀκριβὲς ἱστόρηται. 
ἆ Ἰ ἠκρίβωνται πολλοῖς. Που οουῤονπ ήν ας 

Ὀαέ νε ]νουξ αγ εαρροτί {τοι 188, 
488 Ὁ 2 ἀφαιρῶν τε καὶ προστιθείς, Ατίοππας βπάΐπα Όναί να 

ἁπίο οἳ Όνο Ἐκοδας γης Εχεὰ Ὦγ πιοί Ἠηκοτία ης αἱ ουπ{σπροτατΥ 

νι πολης, 1290 ΎοΛΓς Ἰνοίοπο {νο Βγκί Οἰγπερίαα, ἐοοῖς Οναί ἀσίο 
ας (]νο {[ουπάσἑίου οἳ Ἠή9 (Ἴντοποίοαγ ' απ αποὰ ρτασίοτίέα ἔαππροτα ο 
4 ᾳπο εφπεπήα ἀθάποστεί, κατὰ προσθαφαίρεσων, απ ἔρ9ς Ἰοψαίέας, 

κατὰ μὲν τὴν ἀφαίρεσιν εἷς τὰ προηγούμενα, κατὰ δὲ τὴν πρόσθεσιν 
εἲς τὰ ἑπόμενα ᾽ (Βοεα]ΐμες, τυἱά.}, 

ο 1 Ὀλυμπιὰς ἤχθη νέ. 3.0, 659. Όταν Όρου ἴο τεῖρα 
ἵπ Ῥογεία νε θνίη Οἱ. 65.1. Οπίου, Εαα, Πε. τς: εἴ, του Ώα, 
Ῥωϊ ου] νο Οψἰίπάενγ οἱ Ογγως απά Όνο Αππαίϊς ο Ναδοπίάμε 
αἶνονν Εἶναί ἐἶνο τεῖρη οί Όντας, ἀπείηῃ {τοιη Ἠΐν οοπφαοκξ οἵ Ακίγαμος, 

ἀἷά πο Ὀερίη ΗΗ π.ο, 549. 

6 32 Θαλλοῦ. Ἐναϊνν {ρ ομάνᾶ νι μα 1 
απά 8εοπης {ο Έα νο Ένδεῃ 4 οΟΠΓΕΙΠΙΡΟΓΑΣΥ ντος, 

ϱ 4 Κάστορο. Όπ Οακίος 966 489 4. 

ο τῷ πρώτῳ τῆς ἀρχῆς ἔτα. Ἐουίὴ, 426 “1 απι αἰγαῖᾶ νονα 
οκ]ει]αίοπς ἆο πο τεδέ οἩ ἔταο ερροπ.’ Τῆο ἀπίου απο ἵπ πο 
ΥΕΤΥ πηποἩ οοπ{αοᾶ, Ατίζουπις Άκου νο πτείατα Ίτοπι νο 
αρνί απάοτ Ζεταυυα ο] αἲ νο Ἱορίηπίπς οἵ Όνο πείρα οἵ 
Οταν ὑπ Ρεγεία (1. ο. ϱ59), Ἱπκίοκα οἵ Ἠψ οπρέατο οἵἳ Βαυγίοα, 
..0,. 618. Τι Ἰς αἶφο νετγ ππουτίαῖη {χοπ νεα ἀπίο νο οοπα- 
ππεηποειωεπί οἳ νο βογεπίγ Ύοασν οἵ νο ΟαρΗνψ εἰνουίά ὃς 
εα]ου]αερᾶ, 

ἆ 6 ' (Τὰ) δὲ πρὸ τούτων το τὰς δὲ πρὸ τούτων οτί οφπεπία 
Ροβέπ]απί ’ (Βου 1). 

ἆ ϱ Φορωνέως. Ατγίκια, Αροϊοφ. Π "Τῆνο τον οἵ εἶνο {απο γ σπα 
ἀεκοεπάεά {τοι Τωπε]νας απά Ῥμοχοπεικ.) Ο, Οπίος, Ε, Π. τό 
“Βγ αἲὶ (οφήπιοπίος Ῥ]οτοπεις ἵνα αἩ αοτὶρίπαϊ ολλεί οἳ νο 
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Ροκ Χ. ΟΗΠΛΡ, 1ο 468 ά 

τοῦ επί οἱ Εἶνο Ῥεϊακρίαηπς. Ἠίς εαμ]θσέα Ίνοτο Ῥε]αρ- 

Τῆνο απεῖονί εηγοποίοφετα αΕοππρίοὰ {ο ασταπ ο {ἶνο ογεπίς τερογᾶεὰ 
ο αος δωρο ὥ πάρω ο ὐ αρ, 
Υ ο ήοῖν τα]οά αξ Άγπος. Ταίαη Ίνα ϱαρρ]οὰ (νο «γπεῖντο- 

α πλίον ατο αἷνο ᾳἶτοα Ὁγ Οαμοπο Αἰοχαπάτίσας 

486. 1 (οἱ τὰ). Ἐος ταῦτα γὰρ Αθηναίων ἱστοροῦντες Ὑτμες 
ο. που]ᾶ Ρρτοίο ταῦτα γὰρ ἱστοροῖσιν, απά Βου] Δ4ορΙ» ταῦτα γὰρ οἱ τὰ 

ο Αθηναίων ἱστοροῦντες ἔτοτα ἶνο Οολογί. αά Θεά. καὶ οἱ τὰ ̓Αθηναί- 
τος δὲ ἱστοροῦντες, 8 Ῥάκκαρο πο Απίοκης λα Ίοτο φἀορτοὰ 
απισαξ ποτά {ος ποτά. Ῥλή]ουβοτης (Ν. ο. 1ού--69ο) Ἱνας α τοῖι- 

τς ππίπους πετίτοτ οἳ Αἰλνοπίαη Ἰἰκέοςγ απ οὔ]νοτ οαυ]οςίς. Ύ]ετο ἵ9 
ο ο οἲ ο νο τα θὰ, Ρίῳ. 68. απά Β. Βίοφγ. 
ος 4 τὸς ᾿Ατθίδας. Τ]εγάίάος, Ἱ. 9], πιοπίοπς (νο Αία 
« Πλουν (ἡ ᾽Αντικὴ συγγραφή) οἳ Ἠοϊ]ασίους, ἵη Νίο ο ιά 
Δακοτοὰ ἶνο οἱ μία απά οεαὈλκπησωέ οἱ νο Ῥοψες οἱ Αἲνεης. 

ο Ὃν ΑΕίΕ ος Αλίάες αν ἴ]νο Ώατης οί 4 ποτ οἳ ΑΕἰνοπίαη ἨΕνέοΥ 
ο αξ Ὠοπα]άνου, 6. Γ48. ἱ. 141. 
ο... Κάστωρ. “Οµκίος Ἠτοῖς α νγος]ς ο ΟἸντοποῖοργ ἵπ εἰκ Ῥουκα, 

μἃ άδδις τοι Ἁίπυς {ο Οἱ, 181, ο ντας ος -ἵπ-Ίαχν {ο Ὠείο- 
ἔατυας, απά ρτοῦαΕ]γ νας ραῖ {ο εαν Ἀ.ο, 46 (Οπίου, πο 
θεα ποίοτε (ο ία ΟἨποποίοργ). Οἵ. Ὠοπαίάκου, 1οίά, Π, 11ο. 
ας ὁ τὰς Βιβλιωθήκας ἙῬν.-Συέ. ἰυἱά, ὁ τὰς Ἠιβλιοθήκας ἔπι- 

ο 8 ὁ κατω. Κους ουπ]οσίυτο οἴτωες Ίσαγος (νο βεπίσηος 
πηθνουέ α βπίίο γενν. 

635 κατὰ ἀνάλνσιν, Οἵ, ει, ΑΙ. βἴγονε, ΥΕ, φ:8 ' Νου Όνοτο 
ἡ α ἀἴΠετονου Ὀεένοση ἀρπιοηκίταίίου (ἀπόδειξις) απά απαλγκία, {ος 
ἵπ Οκ Ἰδέίκς οπεἩν οἵ Εἶνο ροἰπία {ο ὃς ρτονοά (ἀποδεικνυμένων) ἵ9 
Ῥτονοά Ὦγ κοπο Οήπρε αἱνο τοφυἰτίηᾳ Ρτουί, απΕ{], αΏιος Ίνοφο Ίντο 
Έοεα ρεονεά Ὦγ οἵνετα, νο τας Ὀπεκ ἐο Οήηρε οστίκίη ἴπ νεπηφείνου 
ος {ο Ορ. ενἰάεπέ {ο «πκο απά απδεταπάίπα; πλεον ἴ οαἱ]οά 

απαϊγκία. Ἐωε ἀσπιοπκίταίου 9 πλναι (νο ροίπε ἵπ φποφίοι 
τοπεῖνος - (ου νο Αγά ρτεπαίκκος Ογουρ]ν αἲἲ νο ἰπστπσδαίο 

6 ᾗ δε ἔκτισεν Ἐλενοῖνα, Αοεοζάΐηρ ο ῬκυκαἨ, 1 Εἰουαία νεα 
κο παποῦ αας ἴν {οαπᾶοι Ελουεία, καἱά Ὦγ εοιο {ο ὃς α 1οη οἵ 

Ἠετωσα, ναι νγ οἴ]νετν οἵ ΟΕΥΗ... 
6 Ἰ Καὶ µε ἕνερα. Τ]νο ῥ6κκαρο οἱ ΑΙΟκΠς Ίνεο ῥακκοά ουες 

λα 3 με 



460ς ΤΗΕ ΡΕΗΕΡΑΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄΟΒΡΕΙ, 

ὮΥ Εωρουίως ἵν φρρ]οά ὮΥ Ῥουι {τοι Βγποοίας (6 ὃν οὗ. 
Ρατίε). 

ο 8 Κατὰ δὲ τοὺς τούτον χρόνου. ΟΕ. ουν, «11 "ΑΙθνουρῖ 
οὔῖνετ γγε]]- πουν νετίέογα Ἰνοκίάσι Λ{γίοαππας αακοττοά Ενας Ἀίονος 
Ἠτοά αὔοιξ Έγευο ἔἶτωθα (οί Όμγμος απά Τηπε]νακ), Υαξ πποκέ οἳ ενα 
ποτε τεοεΏξ «Ἡχοποίομετε αντε ἴνδυυ οοπ νἰπουά ὮΥ Επκουήης (1η νο 
Οληοπίοον) ναί ἐἶνα Ἐκοά κ οἱ νο ΗΠοῦτεννε ἔτοπα Ἐργρί ας ανουί 
40ο γεατν Ἰσίσς,” 

ἆ 3 ἔτη κ. Ἐος “ἔνοπίγ-βνο (κε) «νο πιυκὲ τονᾶ ἔνοπίγ- 
βονεη (κζ) {ο ππα]κο πρ Εἶνο κατα 121]. Αοοοτάΐηα {ο ΟἸσπιοπέ ος 
Λἰεχαπάτία οεῖναα τα]οὰ αΠοτ εἶνο ἆθαεῖι οἱ λίονος ἐνεπέγ-βονος 

Ύδαγα, οἵ νεοῖν "Ίνε τονοᾶ ἵπ Εἶνα ρου Ἰαπά ἐπεπίγ-ῆνο γοσσα,’ 
/οφερίας (πι. Ιωά. ν. τ. 39) Αγ ναί αίῖου νο ἀθαίῖι οἳ δουος 
{οδ]ης γνας (]νοῖς Ἱεαάετ {ος (ννεπέγ-Ώτε γεατε (Κο). 
400 α Ἰ Φιλόχορος. ΟΙ, «59 α 1. 
Ὦ 6 ᾽Απίων. ΟΠ. φ9ύ ἆ «. 
Ὁ 8 ᾽Αμώσιο. ϐΟ. Αμ. απ Απο α]1 “Έτοπι α ἔοαν αἲ Εἰ 

Καὺ νο Ἠπνο ἀεβηίίο ἱπίοτηπείοη 45 {ο Ένα εχρυ]κίου οἳ ενα 
Ἡγκεσα. Ἠετο Εἶνο Μη ρ]ν αἀποῖγαὶ Λαἴνπιος, βοπ οἵ Αναπα, τουυυπία 
Ίνουν να οἵεγ οἵ Ανατίς νιας ἴακεν παπά νο Ἠγ]ος πετο Ἠπα]γ 
απο Ὦγ Λα ντηον , ἐἶνο {ουπάετ οἱ (νο οἰρ]ίοσπεῖι Ὀγπακίγ Τα 
Όνο Γηκοτίρίου Ανατίς {9 οπ]]οά Ἠοί- Ὑγατί, Ρτοποαπορᾶ Ἠαννατί ἵπ 
Όνο ΟΓαρου- Ποίηση ρετὶοᾶ, απά Απιοηις, ος Ααπηον Ἰ, ΝοΏροϊν]-τα. 

Ον νο αξἰεπερίς {ο παῖκ πρ Ενα αοοουπὲ οἳ Εἶνο πο]οατη οἳ Όνα 
Πογαο]ίέος απιά (οί Ἐκοδις ν 1] ἐἶνο Ἠήκέοςγ οἵ ἐἶνο Βἰνορ]νοτάκ 9οο 
Βανήπκου, Ἠάι. Π. 155. Το αἰπιϊ]ασίέγ οἱ νο παπηθα Ααΐμηος, 
Απιοης, Απισηῖς πάσα {ο εἶνο οου{αίομ, 

ο 1 Μέμνηται δὲ καὶ Ἡρόδοτος, ΟΕ. Ηὰε. Η. τό2, νἼνοτο Ένοτο ἵνα 
πο ππεπί]οῦ οἵ Απιοσῖς ος (ἶνο ᾖσννα, Ὅαί οἵ Απιιοῖς νο Ἠνεοά αὐουαε 
α Ὀνουκαπᾶ γοατε Ἰαίοτ, 

ο 4 τρύπῳ δέ τοι. ΟΙ, Ἠάι. Π, του Το Οοἱεμίαπα, Ένα 
Εργρύαπε, παπά Όνο Ἑληορίαης απο νο οπἳγ παίοπα Ἠ]νο Ένα 

Ρας {ρᾶ εἰτευαπιε]κίοι {γοπη Εἶνο θατ]]οκὲ πιο, Τῆο Ῥ]ουπ]είαπα 
απ νο Βγτίανς οἵ Ῥα]εκίπο οοη [εκ Ενα ἴνογ Ἱεατηί εἶνο σακίοτα. 

{τοια (νε Ἐργρίίαης, “Ἠετοδβοξας αρρατεηΕ]γ α[]πᾶσς {ο Ενα Ζοννα, 
Ρα]εκέίη απ Ῥ] ή] 1κείη αγο νο βα1ηο Ώαπηο ᾿ (0. Ἠ).) ποῦς, σα... 
στ. 5. Ἰ; ᾖοἵνα τῇ. 14. 

ο 4 ᾿Ασσυρίους. " Ἠετοδοξας 9 Πηπβοᾶ ων 
στίς” (πο Ακγτίαπς, 5 ἵη Ἐαφουίας {Α{γίσκπας Ἰ) αν Εἴνεγ Ὕνετο 
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0Ο Χ. ΟἨΛΡΒ, Το, 11 400 ε 

 ππάστ ναί Ώππας, απιᾶ ΕΊνογ πποτο οτάστοᾶ {ο “δρεα]ς 
πῶς Ιατά θοδ: Α Βγτίαυ τοκᾶγ {ο ροσίαὮ Ὑγας ΤΗΥ 

ο. Λο. Ώουε, αχνἰ. ς(α. Ν΄.) 
ο ἃ 4 κατακλυσµοί. ΊΝ 1] Οία οκέα]οφιο οοτηρατο πε]ναὲ Επκουίας 

μα) { Ίνα αἱ αὔστο, (849. 
ς ο. 8 4 ἅπαρτοί. Το πνεη 6ρταπᾳ [οι (ἶνο ἄταροπς ἐδοίἒ, ο ννΏ 
ον Οπως, Οἱ, Ονίὰ, λείαπι, ΠΠ. τος “Βραταίέ Ἱναπαί ἵπκεος, 

ο πποτία]ία οεπαίπα, ἀθπίος. Ῥπακαη. ἰχ. 6. 
4 ὁ ἀποικία. Τὴς πιἰρταίοι οἵ νο Τοπία» {τοπι Αΐσα ἕο να 

ο αοοοτδσὰ ἵπ Ἠάε. ἱ. αφ 14., Βίταῦ. 634, παπά Ῥαυκαη, 64. 
ια 4014 4 Ὠγύγου, Τοτε γγα  Ποοά ἵπ Ἠοοσεία ἵπ Εἶνο Εἶππο ο 
ο Όσγεσε, επκοά Ὦγ νο ονεγθονείηᾳ οἱ Εἶνο Ίακο Οοραΐα, Αποζῄνος 
ο ποσα ἴς πιρυἠσποὰ Ὁγ Ῥαυκαπίας (ἷκ. 756) “ Τ]νο Ἡοοοείαπα 8αγ Οἶναί 

ο Λένας απά Εἰουαία: απά Εναί ἵπ ννἰπίος Εἶτηο ἐἶνα Ίακο ογετθοννοὰ 

ο 8 τῷ Τρικαράνφ. ΟΙ. Ῥαμκαη, 49ο. Απαχίπιοπος παπά Ἱμαπῃ- 
ος Ῥλαευα “ πτοῖς Ἠφίοτίες οἱ νο Απιῤφιώιίος οί Όγοεαι, απὰ οἱ νο 
ο ακρίοϊα οἵ ῬΙήΠΗρ νο 9ος οἵἳ Απιγηΐας απά οἱ Αἰεχαπάος αἴοτ- 

ο πατε... Απακίμοηος 866119 Αἱ9ο {ο Ίνα ριη]ε]νοά απ 6Ώ ΟΠΟΥ 
ΝΕΕΥ εἰενεοίγ ναί κο νετ ερἰο{α]Ιγ. Ἠο Ἰπά α παίαταὶ ἕατη 
Το πορ]λ]κέτγ απά [ος Πεκ έτη νο αγραπηεπία οἱ κορλίκία. Απά 
τα. Ίνα Ἰιά α παστοὶ νεἰεῖν Τήδοροπιρας νο ος οἱ Γαπαπκἰκέγαίας, 
"Ἡς τοῖς α Ὀουῖς προη Εἶνο Αλνοπία ης γελοῖν γνας αἲ (]νο δαπηο εἶτοο 
πα αὐωκίνο ἐποκίίκο αραἰπαί (νο Ἰμουδκεππιοηπίαης απά Τηνεῦαης, 
Ληάᾶ ας Ἡ να α- οτΥ ποευγαέο πι έαέίου οἵ ή κέγ]ο, Ίνο γντοῖο (ἶνο 
Ἅπιωο οἵ Τηοοροππρυς οἩἳ νο Εε]ο οἱ νο Ἰνουῖς απ κοπέ ἴὲ αὔουε 
ἓ0 νο γατίου» εἶείος: απά ἐλνουρῖν Ίνο Ἰνδά πτίέίου {ὲ Ἰήπιφοὶ{, γαι 
Ένα εαπα ϐγ αραἰπαί ΤἩοοροπερος γαρ ϱτεκ]γ ἱποτοπλοά Οιτουρ]νουε 
α)ἱ ὀπεοςς.) 

| Ὁ 1 κλάσσεν . « . µετέκλαττε, α ραπηἷηπρ οχρ]απαίἶοα οἵ νο 

σος Κρεσά. 
-ᾱ Ὁ ς ὁ Αφρικανός, ΌΟµ ΑΠίοππυς, απά Εἶνο Ἰναιρ νο Επκουίος 
... ἠεεῖνος {τοι Ἠν ΟἸτουλεῖο, κος Ο, Η. Τάσος, Ἰσμγν. οί Τλεοί, Διά. 
-- Να 5, 191. 

. 11] οι Νὸν δέ. Το π]νοῖο εἰνερίοτ ουμαἱκίν οί οχέγασία {χο 
- Ταεκα) Αάάπεκα (ο (λε Ογεεξε, οἵ νε ]ηεῖν νο οεἰρίηα! ο 

σα Τατιανοῦ κρὺε Ἕλληνας, Εωκουίως Ίνα οορίοᾶ ου ξ ἔἶνο π]νοῖο οἵ 31. 
αἃ Γι Ἡ 

Ὅο πονὲ οοἑαὲ οἵ Αεἱα λΜίωος, π]οτο {ΜΟΥ (ουπάοά ἐνοῖνο οἰείος, 1. 



4061ς ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ αοβρει, 

εχοερὲ α- {ουν ποτάς αἲ νο οπᾶ, απά 16-41 οπέῖτα, Τὴς καπιο 
ἐγοβέῖκο Ἰά δει Ῥτεγ]ουκΙΥ φοά Ὦγ ΟἸσοπέ οἵ Αἰοκαπάτία 
(δίγονν, {. 318) ἵπ 4 ῥακκαρο αποίοὰ Ἠείονν Ὦγ Ἐπκουίας, φού ἆ κ. 
Οἱ Πατηκεῖς, Τεαίεω. πι, ἰ. το. 

ἆ 8 ὁ Ῥηγίος Νοθνίης 9 Ἱπονι οἵ Τῖνδαρεπος οἵ Ἠλνορίωι 
Ἠογοπά νν]ναί ἓς Ίνετο αἰαίοά. 

ἆ ο Βιεκἰπιυτοίας, οἱ Έ]μακος (Ρ]αἱ, Τον 64ο 0; Βαῦ, κ. 71), 

Ηνοὰ ἵπ νο πιο ο Ῥοτ]είος, απᾶ πτοίο α ουκ οποᾶ, ο 

Τλεπείαίοοίεε, απἀ Τλιογάίάεε, απἁ Ρεγίοίεε (Άθνου, κ, 689), 
Ἰορίάςς εὖνο ου ππσπίατΥ οἳ Ἡοπποτ Ίνετο που οπεά, 

᾿Αντίμαχος. ΟΙ, «όΤα 5. 
ἆ 1ο Διονύσιος, "οί Οἰγηλνας,” {9 ονεγνιῖκο ππκπονη. 

4034 1 Ἔφορο, Οἵ. {61 Ὁ 6, ποῖς, 
α 32 Μεγακλείδης ἵδ ππεπίοποὰ ὮΥ ΑΕλεπασας (κα, ϱ11) α-- 
οεπρατίης νο ρου ν]νο {ο]οννοά ἨἩοιπες απά Ἠσε]οᾶ ἴος Ενεῖς 
ἐτεκπησηί οἵ νο γης οοποετπίηᾳ Ἠεταεῖοα, 

Χαμαιλέων. Οἵ, Οἶεπι, ΑΙ. βέγον. 1. 151. Ζε]]ας, ΟµΗΐπεε, ὄ, 
εροακίηρ οἵἳ ΟἸναπαπε]εουἨ απά ον ρυρί]9 οἵ Τηεορλιγακίας, βαγ5, 
ὁ Ώνεγ ατο ταῖ]νοτ φε]νοίατν απ τη οἱ Πέογαξατο Έναν ρ]ή]οφορ]νοτα, 

5 4 Ζεποδσίας οἵ Ερίνεκις (σίγο, Ἡ. 0, 489) νγας (]νο Απ καροτίη- 
ἑεπάσπ {οί (ἶνο {αππο ας τας} αἱ Αἰοκαπάτία, οροσἱα]1γ ἀἰκαπραἱκ]νοα 
ὮΥ 9 ννοσ]κ ον Ἡοπποτ απά ο]νοτ Ἐρίο ροσία, Όπο οἵ κ Ἠοπποτίο 
εἰοἶκπις 19 ποπ οποά Ὦγ ΑΕνεηασις (1. τα, αλέος ατ), ν]νο τοίοτη 
{ο Ἠπα αἱκο ἵπ κ. 412 α απᾶά εἰφονι]οτο, Βαϊόάας ο] πι νο 

βγω οὐ [ος (διορθωτής) οἵ ενα Ἡοπαετίο Ῥοεπη. 
Ατἰκίορίναπος οἱ Ἐγκαπέίαπι (9.0. 299 οἶγο.), οπ6 οἳ νο πιουν 

(ωππους οἵ ]νο Αἰοκαπάτίαν ρταπαλατίαης, Ραρί] οἵ Ζεποδσίας απά 
Ἐταίοβίλεπες, απά ἔεβοῖνετ ο εἶνο 1] πποτο οεἱευταίοά Ατίσίατείνας, 
Εοτ α {α]] ποοουπέ οἱ ἴἼνορο Ἰεατησά Ίπον νο τοπᾶετ ἵς τοζοττοᾶ {ο 
Βπος Πίαίοπατν οἱ ΟΚ. απά ΠΜ. Βίοφγαρλη, ος ἴο Ὠοπα]άκοα, 
Ηίμ. οί ΙΤ ή. οἱ ὄγεεοα, ἶ. 39ο Π. 

Οµ Οκ πιαεῖνας 8εο Ώοηα]άκου, ἶ. 26ο, ας να Ώπίπο ἵᾳ Ίοτο 

εἴτεν ἵπ εττος Ὦγ Επκευίως, ος Ἠΐν οοργ]δία, {ος ΟαἨδέταίας, α ννοῖ]- 
Κπονη Ραρί] οἱ Ατίζορμαπος οἱ Βγκαπέσπα, 

5 4 (ταΐος, {οαπάος οἵ α ε]οοὶ οἱ ῥταππατ αἱ Ῥοσμαπιας ἵη 

ορροε[εἶοι {ο νο Αἰοκαπάτίαηυ μταποατία ης, Ἠίς εἰίαί νγοτῖς νγαν 
4 ΟΟΠΗΤΩΘΏΕΑΣΥ οἳ. Ἡοπιος {πι γε] λοἷι Ίο ρτούοκέοά αραἰποέ εἶνο οτε σα 
πησι]οᾶ ο Ατίκέατεΐνας, Βεπί 5 απωὑακκαάος {ο Ἐοιπο Ὦγ Ααΐαν 
(5.0. 175 εἶτο.), ἵνα ἱπιτοδποεά Εἶνο ίπὰγ οἳ ῥταππας αἲ σπια, 
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3 ; Εταλουίμομος, ..ο, 376-196, Εἶνο ϱτοαί ακίτοποπιος Ὑε]ο ἀἱν- 
ουνοποά ἔἶνο ουἱἱᾳωἱέγ οἱ ἐν οεἱρείο, απά ἐἶνο πικρη]έιάο οἱ ἐἶνο 

Ἡς κας αἱ κο επιποηέ 5  ῥταπιπιατίαη απιά Ἠἡκίοτίση, απά νο 

ος ο πο αἰώκαώιά ᾠπααωαείαν αὖδ οδό μα 
αἲἲ απφ αγ, ἀενοίοά Ἠάς Ἠέο {ο οοττεοπᾳ απά οοπππευἶπς οἩ 
-Εἶνο ἑοκέν οἱ αἲἱ Εἶνο ολλίοί Ροσές οἵ Ώτοφος, εεροεία!!γ οἱ Ἠοπιοτ. 
τς Όπ Αροιοάσγας 9οο 498 ἆ 4. 

- Ὁ ᾳ ἔτεσιτεσσαράκοντα, ο εεεὰ Ὁγ Βε]νννατίς ἵπ Ἠῖφ ἐοχί οἱ Ταίαα, 

ος κει ο Ίνα νο Όδου τἱα]ή]γ ρτεφεγντεὰ ἵπ Ειφευία». Οµη Ῥμ]ουΐνοτας 
ο κος αὔοτο 8φα, απά {ος ᾱ {α]] αοοοππέ οί Ἠή9 γγοτ] 866 Ώοπαλάφοα, 

-ᾱ. 1. 232 Π. 
ο 8 ς Αρχίππον. Το Ώαπης ᾿Αρίππον, η Οαἰκ[οτάν ἐοχέ, ἵ9 οί 
ο φυοοπαυ]ο {οστικέίου, απιὰ ἵ9 οετίαἰη]γ α οοτταρέίοα οἱ ̓ Αρχέππον. 

Ἠο ννας νο ατεῖνοι 6ροΏγπαας οἳ Οἱ, ατᾳ. 4. 
3 ᾿Αρχιλόχψ. Αί 5.ο. 681, ΟΙ. 3. 2, Οπίου ντος: “Το 
οαε]]ονέ ποίίου οἵ Ατοζηοσίνας ἴς αἱ η. ο. 798, (ἶνο Ιαίοςέ αἱ Ἀ.ς. 666. 
ο πρ]ξ Ίανο Όνοευ οπιίποπέ {οέγ-Ώνο γεασ». Ο Ατοιοσίινιφ 
Ὁ απά Ἰή Ῥοσίτγ οὀπιρατο ἐἶνο Ιπίοτεκίίηᾳ οΚείο ἴπ ένο Ἰαίο ϱ. 8. 
ο Εκτος Ογεες Γγγίο Ροείγψ. 

' ᾱ 6 μὴ µόνον ὕστερο. "Ι που]ά ταβῖνες τοίαίπ Ενα περαείνο 
μή, απᾶ εἰσίκο ου νε αἀνετῦ µόνον) (Υ1ρετ). Το κεπίσπον 
πιου]ά νοι τη Ένας: "Το ἴε Όο ᾳταπίοὰ Ίνογνογοτ ναί Ἡοπιος 

ο ππας πο Ἰδίος ενα νο Ττοία γνας, αέ 6 Ἰΐπι ο καρροθοά {ο 
ο ἆλνο Ἠνοᾶ, ἃο, Τ]νατο 9 Ίνοννονος πο απθλιοσίεγ ἵπ νο Μ98. (ος 

οπή ἵπρ µόνον, απά νο τον (τς μὴ µόνον ὕστερος ἵ9 αρρτονοά Ὁγ 
"Βοϊννασία, Ἡ πανί ο απδοτκουά --: "πο οπἳγ πο Ἰαίος, 
Τηιουρῖν μὴ ὅπως ν Εἶνας υκοά (Χου. ΟψΥ. {. 3. 1ο μὴ ὅπως ὀρχεῖσθαι 
ἐν ῥιθμῷ ἀλλ οὐδ' ὀρθοῦσθαι ἐδύνασθε), ἵ οππ Επά πο οκαππρίο 

τος οἵ μὴ µόνον ἴπ Οία 60ο. 
ον 405. ι διηγήσες. Βονατία ποκδἶαᾳ διηγήσεις ἡ 9 ο Μαρροδος 
ο εναὲ νοτο ἵα Ίνοτο α Ίδουπα ἵπ νο λί88., νλήοὶν Ίο πνου]ά καρρἰγ 

Έναν; ἡ τὸν ἐξαπατᾶν περώµενον τὰς περὶ τῶν δοξῶν µακρολογίας, 
ο Το αΦάἡείσα {9 πΩΘΟΦΜΚΑΣΥ, απιά Πο Ύοςγ πο) Ηρ{ὈἱΥ οκρτοκκοά. 
ων Ῥηρωσσόε Οἵ «13 ᾱ. Βοϊνπασίακ ϱἶνου νο Ώδίωο Ἠηρωσύς, 

Ότο ο Βηρωσσόε. 
ἤ 5 4 μετὰ ᾶέλοκον, Ένα. ουὐᾱ,, μεν αὐτόν (ο, ᾽Αλεξάνδρον), 

Βεϊννασία. Το οσάας ία, Αἰοκαπάος, Βοΐσυσας Ν]εκίος, Αποσίνας Ἰ 
(δοιαὴ, Αποιις 1, Θεό, Ἅ8ου Βοϊηνασία, Γπάες σναίογωη, 
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4085. ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ αοΒΡΕΙ, 

«Βετοκας ; 'Επφου]ης πο αγὈἰίτ]ο τῷ μετὰ Ἀέλευκον τρίτῳ οοστοκ!ε, 
εστω Ἠοτοκί θά οαίίοποτα αὐ Απζοσώσι ΤΠ Θεόν τοίεττο, Οποά 
εἰ τοσο {οοῖς, οετίο Έετοκυς ντου πο. αλα Απιοσο ἕππι 
ἀθάΐσλκκο οεηθεηά ας οί οσα 1ο τερπατα σπα Ῥαΐτο οοπαπο 
ου ἡπα]έ 1.6, απίο α. 261.) 

8 4 ἀφηγεῖταί τινος αὐτῶν ὄνομα Ναβονχοδονόσορ. Ἰ οαπποῖ Απά 
Όναί ἀφηγάσθαι, ἵπ νο 8εηκο οἵ “πποποπίηᾳα, ονας βοτετης α 
εεπ νε: ο νεο νο εἰνου]ά ἐταπε]αία, ΄πποπίοπς οσο οἵ Όνεπι 
Ναὐπαε]οάσποφος Ὦγ Ώαπιο.’ 

Ὁ 4 καὶ τούτου τεκµήριον Ἰόβας, ὃς. . . Ἡ ὃς Ὅο οπή οᾶ, ας ἵπ 
ΤαἱΔη, τεκµήριον ἵν ἵπ αρροεϊέοι {ο νο Γ{οἰοπίπα φοπίσπος. 

Ἰοῦας 8οοπης {ο ὃς ππΚπονη εχοερέ [τοι Ες Ῥακκαρο, 
Ὁ 6 Τὴοοδοίας ἵν παπιδά Ὦγ Ζοφορίνας, ο. Αρίον, ἵ, 33, Όπε 
πτθνουξ ΑΠΥ ἀονοτρίοα, 

Ηγρεἰοταίος 9 ΚΠΟΥΥΏ οπ]γ {γοπη Εῖά ρβδκαρο. 
Μῶχος. 866 416 ἆ 8. Βίαῦ, 5] εἱ δὲ δᾷ Ποσεδωνίῳ 

πιστεῖσαι, καὶ τὸ περὶ τῶν ἀτόμων δόγμα παλαιόν ἐστιν ἀνδρὺς 
Σιδωνίου Μώχου πρὸ τῶν Τρωικῶν χρόνων γενομένου. 

Ὁ Ἰ Λαῖο Ο, (επ, ΑΙ. Αίγοπν, ἱ,. 48] ας ἵν καἰά Ὁγ 
Μεπαπάος οί Ῥεγραπυπα, απά Ἰωαοίας ἵη Ἠ]ς Ρλουπίοίαν Ηίκουψ. - 

ο 1 ἵω νο Οάγκκεγ λεπεῖππς ἐν]ου πησπίίοπς ία νἰεϊέ {ο 
Γηνουπ]εἷα, 1.. ἓν. 84 

“Έτοπαι Όγρτυς {ο νο {ας Ῥ]νουπ]οῖαην ουσαέ 
(Βἰάου Όνο οπρίέα]) Τ αἰτεοο]ἆ ταγ ἰοῖὶ 
Τηπουρ]ι τερίους Γαίοπἆ νι νο Ποπ οἵ ΝΗα’ 

Τά, 618 
«Α Ρ]εᾶμο νο εοερίτοᾶ Ῥοπετ οἱ Βἰάσπ ρανο, 
Ἓ]νοι {ο Ἰ]8 τεαῖπα Τ ρἱουμ]ἆ Εἶνο οτἶεπέ γνανο (Ῥορε]. 

Ἠετοάσέαας, 1, 116, ρἶντοις α ἀῑΠετεπί αοοοαπέ οἵ νο αττῖναϊ οἳ 
Μεπείαι απἁ Ἠε]εη ἵπ Ἐργρί, νε]οῖν νο Ἰπά Ἰνοατά {τοι να 
Ρεϊοκία, ἴπ Π, υἰ. 19ο Ἠοιπποι πια] Ῥατία γἱαϊι Βἰάοα οἩ Πα 
νιαγ {ο Ττογ 

«Είοἳ ρατνοπίς, Ὁγ Βιάσπίαυ ποιος πτουρηε, 

ἈἼνοπι ϱοά1ΐκο Ῥατίο Ἰνπά {τοι Βἰάοα Ὀτουρϊήά ” (Ώατνγ], 
ο 4 Ἑζραμον, Τὴ9 Ώσπης οἵ νο Κῑπρ οἵ Έντο ἵα αἴνεα αν 

Ονείταπα Ὦγ Ταση, αν ἵπ 2 Βαπι, ν. ττ (Βερέ.), νεο Ἡ Ετκε 
ο0σασ. Ο  447]ο1. Τῖνετο ἵδ πο ππεπείου οἳ Ομ πιαττίαρο ἵπ 
Όνο Β{οἱε, Όαῖ (Ἰοπιοπί οἱ Αἰεχαπάτία (Βίγοα. 1. 336) τεἰαίου εἶναε 
“Είταπα ραγο 1] ἀπαρ]έοτ {ο Βοἱοπιοη αὔοαί Ενα πιο οἵἳ νο 

36ο 
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πτνα] οἳ Μεπείαας ἵπ Ῥ]ουπ]οῖα, αΠἴετ νο οπρέατο οἵ Ττογ, α 
Ἡς καἰά Ὦγ Μοπαπάος οἱ Ῥογμαπιας, απά Τσι ἵπ ΤΕ Ρλουπίοίαπ 

ο 9 Ἰ Μέανδρο. Της Μοπαπάοτ οἳ Ῥεγαπιυς ἵν ρτοῦαὈ]γ νο 
ο βαπης αν ' Μεπαπάες οί Ερίνεκυς,) οἱ νΊνοτα ᾖοφερ]νας (ο, Αρίον. Ἱ. 
ος 48) καγα Οναῖ Ίνο Ἱντοίο ἐ]νο ἐΓαηκαοίίοπς γν]ήο]ν οοσυστεά ΑΠΠΟΝΦ 
ο νο Οτοεί απά Βατύατίαης ἵπ (νο τοίρη οἱ οποῖι οἱ {νο Κίπρα 
ο Φονορίνας Όνου αάάς α- οοπεἰάεταυ]ο {ταρτηεπέ {τοπ ἐἶνο πγοεῖς οἵ 

Ἀίεπαπάᾶσς οοποετηῖηᾳς Ἡ γατα απιᾶ Ἰ9 βΠ6ΟΘΒΦΟΣΕ., 
4 » Ππολεμαῖος. ἍΤ]ο αοοοαπέ οἵ Ῥίο]επιπεις οἳ λΜεπάος ἵπ 

Όεαι, ΛΙ, βίγοπε. Ἱ. 3418 9 ἴακεν αἰπιοκί γνοτὰ {ος ννοτὰ ἔγοπα εί 
Ῥαλκαρο οἱ Ταίαη. 

ἆ 6 Μωσέως ἠγουμένον. Οἵ, 49ο Ὁ Β, ποίο; ἆοφερ1. ο. Αρίοι. 
1. τό, αποιρᾶ Ὀείονι, σοι ἆ ο. 

ος ᾱ Ἰ ὁ γραµµατικό ΟΙ. 496 ἆ 4, ποῖο, 
ο ᾱ το ἐν τοῖς Χρόνου, Τε ἵν πο πουν νε]οίλνος Ες Ὕνας 4 
ος μεραταίο ποτῖς, ος οπ]γ 4 οἈτοποορίοαὶ ἐαδίο αρρεπάσὰ {ο (]νο 
ο Ἠκψοτίοαϊ νγοτὶς πιεπείοποά αὔοτε, ἆ 1. 
Ἅ 404 4 « ᾽Αργέων βασιλες. Το γατίους αεοοππίς οἱ νο οατ]γ 
ο Ρεϊακρίο Κίπρε οἵ Άχρος, απά οἱ (νο Ἰπίετ ἀγπακίγ οἳ Ώαπαις απ 
ο ία κπορεακοτα, ατο Ὑετγ Γα11γ ἀῑφοκκεά Ὁγ ΟἨπίουῦ ἵπ Εἶνο βταί ρατί 
ο οἳ Όνο Έα. Πα. Ερίε, ας ᾱ. 

ος Ἴναχος, “νο {αέ]νας οἱ Ῥμοτοπθις Ὑνας ἐἶνο Ἰ]ρ]νοκέ ἔοστα ἵπ 
Οποείαη Ἠκέοςγ ’ (ΟΗπέοπ). 

Φορωνεύι. “Ίπ ενα Ῥεϊακρίο Ὀγαπεῖι οἱ νο παίίον Ῥ]οτοπου 
ας ἵη Όνε εἰρ]ήσεπί ᾳεπεταί]ου Ἰνείοτο ἔἶνο Ττοίαη γνατ ) (άοπι). 

α 6 ΄Όππαυα ἐς ἵπ εἶνο πἰπελι, Ώευσα]οη π (νο οἱρ]η]ν, Οαάπιυα 
μα νο φονεπέλν ροπεταέίοῦ Ἰνοίοτο ἐλδέ οροςὴ ’ (14ο). 

Περσεύς. Α εοοπᾶ Βνοποίκας 9 ἰηφοτίοά Ἰοένθεν Ῥεγνοιο 
απά Επεγείνους ἵπ Ταύκη, 

Ὁ 7 κατὰ Ἴναχον. “ΑπίοκπΗς πιαλος Ἰίπη α Ιέ]ο οἰδος ἔναη 
λίοοα, Ἐπκεουίως Ίνα ρ]ασνά λίοκον 10ο γατα Ἰοἱονν Ἰήπα, ας 
αρτους Ον Α{ήεαπυς 9 ρἰαείορ Ἰπαελως Ἴοο γδασ Ἱνοίογο νο 
ΓΙ] οἱ Ττου ’ (Οσπισα). 

6 { καπακλοσμὸς ὁ πρῶτος, Οἵ, {39 ο. Οπίου αγ Αίοππυα 
ποροτάἵηαᾳ (ο εοπρα(αίίσς ἀοτίνοά (γοπι Εἶνο αοοοαπία οἵ Ῥ]η]ο- 
εἴνοσαα, Ἠοἰ[κσίευα, Οµλΐος, θά οἴ]νοτν ρἱκουά {νο Πουά οἱ Όγκος 
παπά Ένα 0 γεας οἱ Όνο τοῖπη οἱ ῬΊνοτοπους αἱ Ἠ.ο, 1196, ος 

1ο2ο γεασν Ἱκίοτο νο Οἰγπορίκά οί Οοτοεῦας, Ἡ.ο, 7169 

λαόν 



τον πμ ασυμ 

4θ6ς ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ αοβρει, 

ϱ 6 κατὰ δὲ Φύρβαντα. Οἰἶπίοα, τῇ "Τα απεῖοπέ ολλγοποῖσομοτε 
αοπηρίοά {ο Ατταηο [νο ογοπίς τουυγὰσά ἵπ Ενοῖς οατἳν ἐκί- 
ους αοοοτάἶηπᾳ ο νο τεῖρης οἱ Οκ Ῥεϊακρίο ἀγπακεγ νελοῖν τα]οά 
αἲ Άγμος. ΌΤαΐκη Ἠαα καρρἑ]οῦ (ὖνο αγπε]ιτοπῖκηια, νεο απο αἶκο 
Είνεν ὮΥ (Ἴεππεης Αἰοχαπάτίπυς, Οἱ, Οσα, ΑΙ. βίγονν, ἴ, 319. 

ἆ Ι διφνής. ΟΙ. 494 ἆ τα, 498 Ὁ 4; Απορί, Ῥκεραε, 348 
ὦ Κέκροψ ἧρως ἄναξ τὰ πρὺς ποδῶν Δρακοντίδη. Ονίᾶ, λΜείαν, Π. 056 
γἱτρἰπίναφφυο ἐτίνας ρεπιίρο 6 Όδετορο πα ίκ. Όδστορς πας Ἰνί 
ΙΔ, Ἰδ]{ βεγρεπῖ. Αροϊιοᾶ, 4. τ4. 1 Κέκροφ αὐτόχθων συμφυὲς 
ἔχων σῶμα ἀνδρὸς καὶ δράκοντος, τῆς ᾿Αττικῆς ἐβασίλευσε πρῶτος, 

καὶ τὴν γῆν πρότερον λεγοµένην ᾽Ακτὴν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Κεκροπίαν. 
ἆ 3 ἐπομβρία Οπίου, 36 “Το βουὰ οἵ Ὠουσα]ίου ἵν ρ]ασοά 

ὮΦ Ατίκίοι]ο δα Ὠοάσπα, Τξ νιας ᾳεποτα]]γ Ίνονενες ρίασοά ἵπ 
Τηδκκα]γ. 

ἀ 1 ᾽Αμϕιατύονο, Απιρηζσίγου να α 8οηπ οἵ Ἑγτήνα απά 
Ώουσα]Ἴομ, νν]νο Ῥοοστηο Κίπρ οἵ ΑΕίοα αἴοτ (χαπαας, ΟΕ, Αροϊϊοᾶα, 
|. Ἱ. 3. 6. 

ᾱ { Δαρδανίας κτίσι, ἸὨατάαπία να α ἀῑκτίοι οἳ Ἁγεία 
πά]ασεπί ἴο Ττογ. Βαῦ, 60 "Το ρουί ᾳἶνευ ἔπο Ώδπον ἴο 
Ὄνους ρατί», αἱ ος πιο αροα παρ Εναν 

ϱ Ώατάσπία ης ποχέ, 

Αποσομ γα]απέ 808 Άσποας Ἰοῦ,” 

πΊναγο Ίνα οα]]9 ἐἶνοια Ὠατάσπίανς; Ὀπέ αἱ αποίετ ἅπιο Ὠατόάσπα 

” Ττο]αηα, απἁ Ἰγείαπα, απά γο Ὠατάσηας, {αὰ 

Ίη οἶσφο οποσαπίος.” 
Απ Ίντο ρτοῦαὈ]γ γνας {ουπάεὰ νε]ναί ἵπ οἷά επιου ννας οα]οὰ Ὦγ 
Όνο ρουί “ Ὠατάσπία” 

“Βγ Ὠατάσπας, οἵ οἰοιά-οοπαρεϊ]τπᾳ ᾖογα 

Βεροᾶεη, να Ὠατάσπία ρουρὶοά Βτη, 
(Έτο ααοτεὰ Ἠίαπα, Ροραίοας οἵιγ οἵ πιο, 
ας {οαπᾶσα οἩἳ νο ρἰαία; αν γεί νεγ ἀποῖε 

Ου αρτίηρ-αὈουπά(πᾳ Ιά9 Ἰονιοκέ 6ρατν) 

{ος πουν Έντο 19 πο 6νεη α γομίμο οἵ α οἵεγ Ρτονογνοᾶ Όνοτο” 
Έναν Ῥάδεαρες ατο θποίοά {ποπ Ἠοπιας, Η. Η. 819, αν. 410, 
κκ. 315, ἵπ ]οτᾶ ὨΏοτ υγ ἐταπε]αίσου. νο... 

πάδοὰ {ο Βεταὺο)ς ᾳποίαέίοα. 
406 α ] παραχαράτταν. ΟΙ, Ρε. λίον. οὐδεώώώ 
ο ων .. 
Ἕλληνικῇ πολιτείᾳ. 
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ϱ/ γουν ργίςο” (8. Υ)). 
νο πνοτ]ς Ίνογο ρτοπηἱκοᾶ 5 πο οχίαηέ, απ {9 ἀοαεβα] νν]νοί]νος 

Τα ξΐσα πο» Εἶναέ Ίνο Ἰνιά αἰτονᾶγ ντίέεη {έ, ος ου] ἀεείρποά {ο 
πτίεο ἴε, 
"0 6 τὺ δὲ νῦν ἔχον, α ΡΊγαδο νεο Τ Ἰναγο πο {οαπιά εἰκονι]νοτο, 

ο Ταείαα Ίναα τὸ δὲ συνέχον, {ος γε]ιῖοι 966 (ἶνο ποίο ον 448 8 4, απά 

ο 61 Λέον, «. 6, Β. ΕατπεΙ!, Ογεες Πψγίο Ροείγψ, 14 "Το 
το Εήποη-κονφ Ἰ9 καἱὰ {ο ὓο οἱ Ρμουπείαη οεἱμίπ, απά {ο Ίναυο ἀοτίνεά 
ο Ἡ Ἠαίωο τοι (ἶνο πνοτᾶς αἱ Ἡ πα, νου ἵ9 αν, λοὶν ρτοῦαῦ]γ 
ο τοπιοὰ ρατί οἵ νο πείγαΐπ οἵ νο οι. Το Οτοσίκα, παἰκαπάετ- 
ο παπάΐωα ία, «πιο {ο τορατὰ ήπιας 5 (νο Ώπππο οἵ α γου]ι 

 πλους απετιοϊγ {ωίο αἲ Όνο Ἰαπάς οἳ Αροϊίο 9 Ἰογγαἰ]οά, ος 
ποσο ᾱ- νο ἱπγεπίος οἵ νο πιουτη(αὶ ἀῑτμο Ὀθατίης 

ο νε γγας αρροφοά {ο ῶο ήν πας. ΟΕ. Ηοπι, 1. κνἰἠ. ϱΊο; 
ο Ἠοιοα, ΕΥ. |. 
ος Φιλάμμωνος. ΟΙ. Ῥαυκαῦ. 362 Τ]ο τίνος Βα]γτα ἵη λΜοοκοπία 
«πας 9ο οπ]]οά, (νου 847, ὕθοβωκο Τὴαπυγτίς ἔγουν ΑΥΥΑΥ Ἰΐφ 
Έντο Ένετο οἳ πεοοαπέ οἳ Ἠ]φ Ὀ]πάποκα: Ἰν Ὑας {1ο 8ο οί 

ο ῬΜϊαπμπσα απά οἵ Εν πγταρὶ Αχείορο. Απά Αχρίορο Ἰνεά {ος 
ο. πΗ]ο αἱ Ῥατηπκοσα, ἵνα γεἼνον αἶνο Ῥοσαιπο ρτερπαπέ τοπιονοὰ 

ο το Ένα Οάσγεας, Ὀοσσκο Ῥ]ή]απποῦ που]ά πο ἔακο Ίνος Ίοπιο 
ο το πα, Απά Ον ἵν νε νογ εαἱ Τηναπογτίφ απ Οὐτγείαα απάἀ 

ο α Ἠπαείαν.) 
: σ:5 Όνπ λίακασευν 966 {62 4, ποσό. 

Ὃς Ὠειπιοάοσας κο Ἠσια, ο. Ηἱ, 161, ΕΙ, ό, κ. 111 απὰ 
σα Ῥήνοοίας 0. ἱ. εδ, αγ. 461, καὶ. 11ο. 

Ἐρίπιοπίά ες ἵν ευρροιοά {ο ὃς νο Οπείκη ΄ρτορ]νοί ” τεεττοά 
ἐο Ὁγ 8ε. Εκαῖ, ΤΗ, {. 12. 8ου 226 96, 

6 4 ᾿Αρισταίον, Όπ Απθίασυς, ος Απίκος, 9ος Ἠάε, ἓν, 3. τη 
εΛεωίοσα αἶκο, ος οἵ Οαγτοῦίας, α παίνο οἵ Ῥτουυπποκας, καγη 

ἔπ Ενα ού" γκο οἵ Ἰήα οσα Εναε, ταρί ἵη Ἡασολήο {ΗΥΥ, ἵνα ποπέ ας 
ἴε α.- νο Ἰωοάσποα, Ἠογοπά Εἶνοα ἀνοῖε νο Ατίπικκρί, Ἱποα 
ψν οπς ογα; 0] (ασίλνας, να ροἱά-κυατόίος αεἰθίης. Τῆνο κος 

οἵ νο καάδεαυ σαι απ εαὔκοφυσπί τοβρΡβΡοαΓαπου οἵ Ατίσίοαα, 
πατταίοά ἵπ 6. 14, ΠπΑΥ ρου) ο Ἰνακσά, α-- Όπου Ἠαν]ίπκου 
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4οδς ΤΗΕ ΤΕΕΡΛΗΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 6ΟΒΡΕΙ, 

ευρρομία, οἩ ' νο αἰοτηκίο ΡΡοασαηου απ 4(καρροαζαπου οἵ Ἡ- 
οποτρεἰεἶης ἐτανε]]ογ. 

ο 4 ᾿Ασβόλον. ΟΕ. Ηοιοᾶ, Αοωί. Πετο, 184 (ἀσκουίας νο Ὀαε]α 
οἵ ἶνο Ορπία ασ απά Ἱμαρίθ]νας ας ἀερίεῖοά οἩ (ἶνο αἰήο] 4) 

Κέντανροι δ' ἑτέρωθεν ἐναντίοι ἡγερέθοντο 

ἀμφὶ µέγαν Πετραῖον ἰδ Ἄσβολον οἰωνιστήν. 
ΛεὈοϊας Ονογείοτο 9 τερατάσά αν οκ ἰΓα] ἵπ ααρατγ. 

ο 6 (Βάκιδος). Ἐοτ Ἰσάτιδος,  Ώαππο ο]νογνῖκο πηκπονη, 

Βε]γνγατίς οὐ Ἠάκιδος. Τϊο Ἡοροίαη ρτορ]ναί, νους πησίτῖσα! 
ογαε]ες Ίνετο 80ο {πππουα, οοα]ά Ἱναγά]ν ἵνα οι ασᾶ ἵπ απο α με, 

Η19 ρτεάοίίοης Άτο αποίεά Ὦγ Ἠετοάοίαα, η, ο. Ἰ], ἵκ. 431, παπά 
ππεπ]οπεὰ νε ρτοκί τεκροσί Ὁγ (ἄσστο, Πή0. Ἱ. 18, ἵπ εοππεχίου 
πο Ἐρίπεπίάεν απά (ἶνο Ἐτγίντασαν ΒυγΙ. ΟΕ Ῥαπσεαν, ἴν. 
17.4, Χ. 14. 11; Απϊρίορλ, 4ο. Βοο-οιό; Ραᾳ, 1οου-.ς. 

Δρύμωνός τε ἵν ΟὈνουρ]ν ὮΥ Βο]ιννατία {ο Ὃο οοτταρε,. Νο 
απε]επί Ῥοεί οἳ Ες ηαππο ἵν Κπονη, Όσα οπἳγ α Ῥγέναροτοκα 
ποπ οπεὰ Ὦγ Ἰαπαυ]ιοῖνας, ΟΗ. Ἑαυσίο,, ΕΙ. ἄν, ἳ, 6. 

Εὔκλον. ΟΙ. Ραήρλη. 848 χρησµολόγους δὲ ἄνδρας Κύπριόν τε 
Ἐὔκλουν καὶ ̓ Αθηναῖον Μουσαῖον. Ἰπ 868 Ἐποίας ἵνα καἰά {ο ανα 
{οτειοὶά Εἶνο σι οἱ Ἡοπιοτ ἵπ Όγρτας: 

εἷω ε.α Όγρτας αἰνα]] α- πιρ]νγ Ὀατά 

Ο({ (ας Τ]οπακέο ἵπ νο Πε]ά ἴο Όοτα, 
νομος {απαο {τοις θα) Βαἱαπαίς αἰνα]ὶ ερτοκᾶ, 
νεα {αχ {ποια Όγρτας ναβεὰ ος νο 8ος 
Ἡε τε ρτεαί Ἠεί]]ακ) οουπί]ονς νους αἰνα! αἶπα 

Τη νεο ἱπιπποτία] Ενα οππ πο)ετ τον οἱὰ,) 

ο 6 τοῦ Σαμίου, Ο{ Ἡοτας νο Βαππίαη Τ σας Απὰ πο ποπ ον 
εἰδονιμοτο, ΟΕ, Εαυκίο., 1. 11. 

(Προναπίδον.) Οἵ. Βιοὰ. Βἱ6, Η. 67 «Ἱάπαα, ὲ ἵς καᾶ, τοῖς 
ἵπ νο Ῥοἱακρίαη κοτὶρέ νο ἀθσάς οἱ νο Ετος Ὠοπγείας, απά νο 
τον οἵ (νο πιγνο]ορίοαὶ πιο, απά Ἰοβ Όνοπι Ἰνοηπά ἵπ Πε 
ηΘΙΗΟΙΤΑ, Απά ἵπ κο πππηπας νο Ῥε]παρίο αἱρ]αϊναί Ὕνας πλοά 
Ὁγ ΟχρΏες απ Ὁγ Ῥτοπαρίάςα νο {σαοῖνοτ οἵ Ἠοιπος απά α Ῥουί . 

οἱ ρεπίας,’ 

ϱ Ἰ Ἡρακλέους ἐστὶ διδάσκαλος, Ο{. ΤΊνεοσχ. κχΐν. τοῦ 
γράμματα μὲν τὸν παῖδα γέρων Λίνος ἐξεδίδαξον, 

Αροϊϊοᾶ. Η. 4. ϱ ὑπὸ Ἡρακλέονς τῇ κιθάρᾳ πληγεὶς ἀπέθανεν. ἵα 
ΑΌνοη. ἓν, τόη εοτο ο 8Ἡ ααυείης (γαρτοοαὲ οἵ ένο Γάλνν, ο ουπιθάγ 
οἱ Λ]οχίς ου Ηετου]ον) εοίοε οἵ α Ὀοοῖς {0 τεκνά. 
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Ροκ χ. ΟΗΛΡ. ττ 4οδά 

πα Οσρίους α5 α- Ἠτίέας ἵν Ενα, να ἐλνο ντίείηρε α τί ναἰοὰ {ο 
Ἰ πετο καἱά {ο ὃς νο ποτ] οἵ Οποπιαστίέας, πο Ἠγεά 
᾿Ἰαῖο ας Οἱ, 6ο. Όπ ἄλλως τε καί 9ο ὙἼρος, Ώε Ιάΐοι. Ον. 318 
σ]θ. 

ᾱ  Ὀνομακρίτου, 866 Ἠβ]]οτ, Ηίη. 6. Πε. 135“ Το Οερ]ήα 
ο ρου οἳ ννοπι νο Ίκπουν (νο πηοδὲ 9 Οποπικοτίέας,.. . Ἡο οο]- 
το Ἱοσοᾷ νο οχκεἶος οἱ λακαους {ος ἐνο Ρἰαἰκίγαίάς, ἵπ γε]]οῖι ννοτὶς 
το εἶνα ρουξ Ἰμασας 9 καἱά (αεοογά(ηᾳ {ο Ηετοδοίφ) {ο Ἀατο ἀειοείοά 
ο πι ἵα α {οερατγ. Οἱ. Πάι, γΗ. 6; Ῥααφαῃ. 61. 
ο ἆ 8 πλείονα, Ύΐρες οοΏ]οείητος πλείονας, ' φμαοί ἀῑσαί Απορηη- 

ο οπεπι ἔαπι απίφα στη ο.9ο, πέ αἰτατα ῬΡγαείετοα φιλομαθὴ πεπηῖποπι 
αυποτί ραὔκίαχ Βαέ Όνε εἴναηρο ἵν απηθδορβατγ. Το ατεπέ 

 απφαἴεγ οἱ Απιριίοῦ πηκάο ἵὲ ἱπιροκείυ]ο {ο οοἱ]οοί αγ Γωγέ]νος 
Ὁ. Ρατευ]ατν (κλείονα) ουποεγηίης Ἰάπι. 
ο ᾱ ϱ Δημόδοκο. ϐΟ. Ἠοπι, 0. ΥΠ. 43 καλέσασθε δὲ θεῖον 

Ἅ να. 
ν Φήμιο, Ἠσα, 0. ἵ, 164 

κῆρνξ ὃ ἐν χερσὶν κίθαρον περικαλλέα θῆκε 

Φημίῳ, ὃν ῥ' ᾗαδε παρὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ. 
το 4Όθα. σφόδρα. ΑΠοι 9 ννοτὰ Βο]ιννατίς πιατ] α ἵπουπα, 

ο Μον οωο οί Ἰίς (πἱοπά», Υ. ἀο ἨΝλαπιον{Σ, καρρ]ίου ὉΥ ἐπιμελῶς 

.. 5. 8 Οµ Ἰγεατρας ϱοο ποίο ος 433 Ὁ, απὰ ούππρατο Έα νι ᾖπκου ς 
ο ποῖο ο Ἠάε, |. όρ κ Ῥαμεκα, 1. 2. Το ἀπίοι οἵ Τγουτρυν 

παπά οὔλνος εαεῖγ Κίπρ» οἵ Βρατία εαπποί ὃς Απο νε [ἐὲν ΠΥ 8ος ΙΓΑΟΥ: 
1ο. Οπίου, Ε, Η. 1ο. 

Ὁ 5 Δρήίκων. Οµπίοα, Ε, Η. φο: .ο, όαε, ΟΙ. 49. { "Ἰορίεία- 
εἴοση οἱ Ώτασο.! 

Ὁ 4 Σόλων. Το ατολοπελίρ απά Ἰορίεαίίου οί Βο]σπ απο 
Ρ]αουά Ὦγ Οπίου (2) ἵπ η. ο, 694, Οἱ. 46. 4. 

Πινθαγόρας "Ῥγῶναβογας Πουτ]αλνοά ἵπ Οἱ, 6, αἱ νο πιο 

ο οἱ Ῥοϊγεγκίος οἱ Έαππος ’ (Οἱπίου, Ε. Η. ας). 
.. Ὁ { Τὸ δὲ Ὀλυμπιάδας, ΟΙ, Αποζημς δολοί. αά Ίος, Ταεἱαα]: 

ι καὶ μὴν Πώδαρος ὁ λερικὸς οὕτως φησί "Ἠτοι Ὀλύμπια μὲν ἔστησεν 

Ἡρακλῆν.) πῶς οἷν Ἡρακλῆς μιῷ γενεῷ τῶν Ἰλιακῶν προύχων, ὁ 
κατὰ Πώδαρον τὰ Ὀλύμπια στήσα», ὕστερον εὑρεθήσεται τῶν Ἰλιακῶν 
ν΄ ἔγεσιν, εἴγε αὐτὸς ἔστησεν τὰ Ὀλύμπια, Ρπά, Οἱ. Η. 4. 
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40δ6ς ΤΗΕ ΤΕΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄΟΒΡΕΙ, 

ο 8 ἡ κατ’ αὐτὸν ποίησις. Της ἵς τοπδετοί Ὦγ ρε «τοι αν 
60 οπεαίαο. Ἠπί ποίησις Ίναα Ρτοροτ]γ απ αοἰῖνο βοπΏκο; απά [ος 
νο ππεαπίης οἵ κατὰ Θεόν οοππρατο 3 Όος, η, 1ο ἡ γὰρ κατὰ Θεὸν 
λύπη, Διά Έσπα, η, 7 κατὰ Θεὸν ἐντυγχάνει. 

ο 10 ἀνεξαρνήτον. ὀ δέ, Μ. Πίαἰ. 39ο ἀνεξαρνήτους ἡμᾶς γοέσθαι 
τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 
13] ἆ 4 Κασσιανῷ. Οµκίσπης (1111ας) ἓ ἀθεστοᾶ Ὦγ Οσο 
(Βεγονι. 1. 65) αν Ένα {οαπᾶετ οἵ Ὠοσράστα, απᾶ απί]νος οἵ α 

πεβί]κο Περὶ ἐγκρατείας. Ὀτ. 6. Βαἴπιου (ΠΡία. Ολη, Βίοφη) καγε 
Οναί “Τῆνο οοἰπείάσποσς Ὀοένοοι Τα απᾶ Οµκείκη οσα ἴοο 

εἶσφο {ο ορ αοοἰἀεπ{α], ας νο Ίνανο πο ἀπία ἴο ἀοίοτπῖπο Ονοῖς 
πο]αέτνο ρεϊοσϊεγ.’ 

ἆ 4 ὑπόμνημα. Ο. Οἶεπα, ΑΙ, Αέγοπι, . Ἴ34 γνωστικῶν ὕπομνη- 

µάτων στρωματεύς, Απά Ἴ35 γραφὴ ὑπομνηστική. 
ἅ  ὁ Πλειστονίκης. Αρίου γαρ οπ]]οὰ Ὁγ Τηνοτίας “ ογπαα απα 

πηνπά!, Ῥτοῦαϱὶγ {οσι ἸἨΐα Ὀομκεαὶ ναπίγ. Ἠο να α Μος 
6ΠΕΠΑΥ οἵἳ Έἶνο ᾖονα, παπά ἰπὶοά {ο εχοῖο ΟµΗρα]α αραϊπαί Όνοα, 

Πα νο] αραζηκὲ (νο ανν να απεπετοᾷ Ὁγ Ζοφερίνας ἴπ νε 
Οοπίγα Αρίοπεπι. Ἠῖς βαγΏαπηο Ῥ]εϊείοπείους ἴψ Εουρ]ή {ο ἆς- 
αοτίο Ἰς απαγτεΐκοπηο οἸνατασίοτ, Βαί Βαἱάας οσἱἷς Ἠήπα α- ϱοπ οἵ 

Ριεἰκίοπείοσα, απά ου ἵπ ΟἸσπιοπί απά Ἐπφουίας νο πατης ἵ9 
ερο]ὲ ΡΙεἰκέοπίοςκ. 
407 α { τὸν Μοδήσιον. Οἵ 40ος 5. 
α5 ᾿Λούαρφ. Όπ Αἰατία, ος Ανασία, 866 ϱοΙ ο. 
Ὦ 6 ἐν τοῖς Χρόνοις, 'Ὠἱοπγείῖας οἵἳ Ἠπ]ίοατηπκευς οπιρ]ογοά 
ἐπνοπέγ- ένο γθατς {η οοἱ]οοίπς Ἠἱ9 πικεοτία]ς απά ἵπ ρτερασίηα ή 
Ἠήκίοςγ, απᾶ οοπιρ]οίοὰ {ε ἵπ νο. ]... Ἡο Ἠπὰ Ὄνδει ἆεαα 8οπια 
γεασς Ἰείοτο Α.Σ. τ8’ (Οπίου, Ε, Π. {τ]). Ὠίΐοα, Ἠαὶ, 1. 28 
λέγουσι δὲ καὶ τοὺς περὶ τὸν Δαναὺν ὁρμηθέντας ὁμοίως ἐκεθεν 

συνοικίσαι τὴν ἀρχαιοτάτην σχεδὸν τῶν παρ᾽ Ἕλλησι πόλεων "Άργος. 
Ὁ 8 διφνοῦς. ΟΙ, 494 ἆ τ, ποῖς, 498 Ὁ 4. 
Ὁ ϱ ὁ Τατιανός. ΟἸεπιοπί Ὁοστουνς Ἰατρεῖγ ἴτοπι Ταίσα Ετουρ]ν- 

ουξ νο Ῥαβκαρο. 
ο 1 Τούτων δὲ ἄλλα πεντήκοντα. (Οσιπεπί ας δνοῖν, νεο ἵνα 

ο 1οὰ ἵπ ΠΙΥ ἐεκί Ὁγ ονοτεἰα]η. Ἡ {ου πεντήκοντα πο ραί Όνα 
πυπηεταὶ σος ν΄, νο οί α καἰα[ασίοτγ τεκδίαᾳς νησι αοοοαπία 
{ος νο νατίαείοπ8 ἄλλαιν δυοῖν Ο, απᾶ ἄλλων δνοῖν Ἱ. 

ἆ 1 Αἰγιαλέως ΈῬπυκαἨ. , 6. 6 (113) “Το ρεορ]ε οἵ Βίογοα, 

π]νο απο πεἰρ] ουσ {ο νο Οοτ]πεμίαης οἳ Ελίς εἰάο, καγ οἱ Ονεῖς 
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Ενοτοία, απιά Όιαί Εἶνο ρατὲ οἳ Ῥοϊοροπηοκις νλίοὶι ἵς Φε] οα]]οά 
ἁ εἰ] πας παηοά αίτετ Ἱήπα 5 Ὀοίηα ἴἶνο Ἰάπα.... Απά νο 

η οἵ Λορίαίοις Ενα αγ ἵνα Ἐπτορα, απά ἶνο φοπ ο Ἐπτορς 
ολία, απά εἶνο «ον οἱ Τοϊοϊς Αρίς.’ 

κ, 4 Κρητός. Ἠίο οἵἩ Ἱναά]ν ὃς τους ἵπ αἀάΐπα (νο πσης 
σος ῴοες) ο νο οχαπρ]ος εἶνευ Ὦγ Οπίου (Ε. Η. 4) οἳ νο παπιθα 

ο οἵ τασος ος εἶπης ουπτοτίοά ἰπίο (νο Ώαπηος οἱ ἱπάἰγάνα]ς, φαο]ν 
ο ας νε Ὀποίνατς Γ γάε, Ἀίψεωε, απᾶὰ αγ η Ηετοδοία») 
ο ᾱ 6 Φορωνίδο. 8966 488 ἆ Φ, πο ὮῬλοκοπίς ΊνΑ8 4 ΠΙΠΘ 
το οἳ ο κ ἁκαρ]οτ ος αἰκίος, οἵ Ῥ]οχοπου. «Ο, Ονἰά, λεία, 
πο 1.668 
.. «Νου «πρεταπα τοσίος πικ]α ἑαπία Ῥ]οτοπίάΐς αἰέτα 

Έεττο ροίει.) 
ο ᾱ τῶν τῇδε τῇ πόλα. “Ἐκ ρἰοεκοπιαίο θαχῖί φποὰ Ἰναυεί 
ὅσα, Λ]εκ. βίγοπε. Ἱ. 138 (48ο Ρο) οἳ "πας 4ο Ῥ]ίουίς οοὐἷ- 
ο ἐκδ Το ἔτας τεκάίηᾳ ἵπ Ῥ]αΐο τῶν τῇδε Ππεαης 

Όνους ρατία, 1.8. Οτδείς: εἴ. Γλαεάν, 147 Ὁ οὔτε τις 

αἱ Άπηδς, ας να «96 ἆ 8. 
οσο 498 αι Φόρβαντα. Ῥαυκας, Ἡ. τά "Το Άτμος Ἠοτο Όσσα 

Ῥίτακας απά Ῥ]νοεῦας, απά {ο Ῥ]οτῦας Ττίορας, απά {ο Ττορας 
ο ἆκεας απά Άμεπος,.. . απά Οποίορας νο ϱοπ οἵ Άμεπος τοοςἰνοὰ 

Ένα Ἰζπράση αθἴοι ἵαμας, απά νο κοη οἵ Οποξορας Ὑνας Βνεποίαα,” 
Το π]νοῖς ῥακκαρο 40] ἆ το-(οῦ Ὁ 6 ἴν κει ποτά {ος ποτά 
τοις Ταύση, εχοερέ (ἶνο φποέκέίοῦ {τοι Ἡοπιοτ. 
8 Δαναοῦ Ῥκυκαα, Ἱ. ο, "Ώαπαυς καἰ]οά {τοι Ἐργρί αραίπαε 

ο Οοἶκπος κοἩ οἱ Βνεπεῖσα, απά οπόοὰ (]νο Κἰπράοπι οἵ εἶνο ἆθκοση- 
ο ἁκπίς οἱ Αφεπος.) 
τ α 1ο (τῆς Εὐρώκηι). Αροϊιοα, Η1, ε. Ε. 6 ὧς δὲ πᾶσαν ποιούµενοι 

ζύτησιν εὗρῶν ἦσαν Ἑθρώπην ἀδένατοι τὴν εἲς οἶκον ἀνακομιδὴν 
ἀπογνόντες ἄλλος ἀλλαχοῦ κατκησαν. 

5 ΕΙ Αυγκέα, Ῥκακαν, ἠυίά, " Απά νο ονοπία πηοὶν (οἱἱονοά 
απο ουκ ποπ ἴο αἲ νο ποτ], Ένα νοίσπου οἵ νο 

Δκαμ]στι οἵ Όαπαις (σπατᾶς Ενοῖς Ἰνωκϊαπάς, απά Ίνονι οἩ 
Ένα ἀεαίῖι οἵ Ὦαπαας Ἰγποσας κωοσορσά {ο Ένα βονογπου. 
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408δα ΤΗΕ ΡΠΕΡΑΕΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ Ο08ΡΕΙ, 

Οἱ, Που. ο. Ηἱ. απ. 33 
εὔπα ἆο πια] {που παρα]ί 
Ὠίρπα ρετίαγαπα Γαἴε π ρατοπίαπα 
Βρ]οπάἶάο πποπάακ οἱ ἵπ οἵππς νίτπο 
Νους αεγωπη, 

Ὁ 3 Ακρίσιο. Τ]9 ΒἴΟτΥ οἵ Λοτϊείας, Όαπαα, απᾶ Ῥόοτνουα ἵς 
εοἱά αἲ πααεὶ Ἱεπαίι Ὁγ Αροϊιοά, Βίος, Π. 4. τ. τα. 31 Ἠοι. 
θα. 1. τό; Ον, λίαίαπι. ἵν. 6ο], ν. 136: Βορὶι, ἀπείφ. ο]. 

Ὁ α ὁ δεύτερος Κέκροψ. Ο{ Αροϊ]οᾶ, Π], 16.1 γήµας δὲ Ἐρεχθεὺν 

Πραξιθέαν . : 2 Ννχν αν ον άφνον ωρα ὰὲ:.4ἱ. 
ποίς οἩ «04 ἆ . 

ϱ 2 Αγίας. μμ ντ 
Αθνεν. 1, 86 ̓Αγίας δὲ καὶ Δερκύλος ἐν ̓Αργολικοῖς, κ.τ.λ. 

μηνὺς Πανέμον. Ῥαποπιις να ἴἶνο Ἰαοί πποπε οἳ νο Ίου- 
ἀπεπιοπίαἃ Ύεαχ οοττορροπάἶηᾳ {ο Βερίοπιΐνετ. ΑΑ ἶνο ἆαγε οἵ ενα 
Ιαέ ἀοοπᾶςφ Ὕετο οουπ{ίοά Ὀποκνιατάς, ὀγδόη Φθίνοντος πα (να 

ἐνεπεγ- τά ος ἐνοπίγ-βεοσοπά ἆαγ οἵ ἶνο πποπίΝ, αοοογάἴπα αν 
νο ποπ Ὕνας Γαἳἱ ος Ἰνοιίουν, Εῑναί ἵ9, οοπαἰκίίαα οἳ Οτι ος 

ἐνοπέγ-πίπο ἆαγ». 

ϱ Ἰ τὴν μικρὰν Ἰλιάδα. ΟΕ, ῬαπκαἨ. 1. 78, κ. 86. Τα Πε 
Πίαά γγας Ὁγ 8οπηο α τί υαεοᾶ {ο ΟἸπασίλοα οἵ Ἰαοράπσπσα, οπς 
οἵ νο οατ]έος απιά πιοδί ρτο]]ῆο οἵ ενα Ογε]ίο ροεία, αυουί μ.ο, Ἰόρ. 
Ηο ἵς πιοπ(]οποά Ὦγ Ῥασκαῃ. . Ε19 5 ἶνο απέ]ιος οἳ θαπεα]ορίοαὶ 
Ῥοειια, αέ νε ζνουέ 1Υ πσπίίου οἵ Τε Πε Πίαᾶ. 

ἆ Ι Τληπολέμον. Οἵ. «95 ἆ 4. 
υἱὸς Ἡρακλέους, Οπίου, Ε. Η. 6 'Ττες ατραπιεπίς ανα] ταὶν 

εἶναί Ἡετευ]ες γνας α- τοπ] Ῥεγκοῦ. Εἰτκε, Ἰΐς ασίς Ἱνετο τοοοτὰρα 

Ὁγ. .. Αενπεαης απά Αοοϊίκης απά Τοπίκπα, π]νο Ἰνιὰ πο να 
{ο μτα{γ ἵπ οεἱουτακίπᾳ ἔἶνο Ίνοτο οί α Ἰνοφεί]ο απάἁ εἶναὶ Ῥουρίο 
(1νο Ὠοτίαπκ). Βοοσπά!γ, Ἠήν ἀεκοεπάκπία η πΙΚΕΥ Ὀσαπε]νος τὸ- 

πηθηοὰ ἵπ ΤΙΔΏΥ βἰαίες {ο νο Ἠκοτίσαὶ πιςς, Ἠίς ον ΤΊορο- 
Ἱεπιμα, απά Ἰής ᾳταπάκοι απά ρτεαί-ρταπάκου ΟἸοοάπεις απά 
Ατίκοπικελνης, Άτὸ πεκποπ]εάρεά {ο ο τοαὶ ρεύμα... Ἰμαφῖγ 
παπά οεροσία!]γ, Ἠετου]ος ἵν ααλνοπέἰοκέοά Ὁγ (ἶνο (οφπιοπίου ἴπ 
εἶνο Παπά απά Οάγεκογ. Νοίο: “Ἠοτομ]ου ἴς οαἱ]εά α πση----ἀνήρ 
--ἴπ 1. ν. 396. Πίο ἆαεὰ Ίο ποπείοαοά ἵω 1. αν. Εκὴ αἲδ 

γὰρ οὐδὲ βίη Ἡρακλῆοσες φύγε κῆρα.) 
ἆ ᾳ Λροϊιοάστας, απ Αἰνοπίδη ατατηπιατίαν απά Ραρί! οἵ Ατίο- 
ἑατεῖνας, ἐἶνο ααέ]νος οἱ εἶνο Πδίίοίλεσα, απ οχίαπὲ πνοε]ς ο Οποοῖς 
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υ ο... υυ-υἷυἲλ ο ο σσ πα ον πι ο νι - -- ος τμ. ενα Γι δω. ια ο. 3 - ηλ ΄ τν 
πο πι ο πο Γ . λαο σε, Έστε 

νε νο ς ας μα. .. 

ΒΟΟΚ Χ. ΟΠΗΛΕ, 12 498 4 

Ὑ, Ἱτοίο ΠΙΑΠΥ οελας οτί, Ἰνοκίάος νο Ολγοπίοίε ἵπ 
-ἡαπιυίο γετεο, ουπηρτϊαίπᾳ ἔἶνο Ἠήκέοςγ ἔγοπα νο οπρίατο οί Ττογ 

ουν {ο Ἰς οσνη πα, . ο. 143: Απ, Πίο. 6Ε. απά Β. Βίου. : 
18 |. 6. [. 441. 

400 Ὁ 1 Ἴσιδ. “Τ Ἰανο καρρ]ἱοά (ἶνο Ώαπηο Ταΐς {γοπα ΟἸσπισηέ, 
πει ας Ἱναπέίης ἵπ Ἐπκουίαφ: {ος Τα ἵ9 νο 8αππο νεῖνοτα {πι 
Ένα ποχέ Ἰἶπο Ίνα ἁακοτία {ο Ίατο νουυ παπηοά Το” (Υ1ᾳεχ). 

Εἰσὶ δὲ οἳ τὴν Ἰώ φασι. (επι, Ἴσων δὲ τὴν καὶ Ἰώ φασιν, κ.τ.λ. 
ο Βαέ πεϊεῖνετ τεκδίπᾳ μἶνον α ροτίοσέ εοπκέγσΜἶομ. 

ο 5 Λέων. Ίδοι νο Ἐργρίίαυ ἵν νοτγ (τοι πεπί]γ ποπ οποά 
ὮΥ 8ὲ. Λαρυκίπο ας α Ῥρεϊοί οἱ Ἰήμ] ταπῖς αὲ ἐἶνο Εἶπιο Ὑν νο 

| Αλακαπάες γνας ἵπ ἘβΥΡέ, απά αν Ἰανίης οχρ]αϊπεά {ο Αἰεχαπάος 
ο Εναξ Ένα ροῖῖς οἱ ὤτοσος νεο οχἱρίπαΙ]γ ππος. ΟΕ. Λας. Ώο Οἱοίε. 

ο 94 Αρίστιππος ῬὨΐομ. 1, Π. 8 9αγ9 ἶνοτο Ἱνετο {σας ῬθσθοΏς 
τ παπηθά Ατοίρρις, (1) νο γνο]]-κποννα ἀῑκεῖριο οἱ Βοεταίος, (2) 

απιοζΐνος πε]νο Ἱντούο αὐουέ Ατεκάΐα, (3) Εἶνο ρταπάνονι οἳ (1) ὁ µητροδί: 
δκκτος, απιά (4) Νοο-Ρ]αἑοπίκε, Τ]ο φουσμά ἴ9 ενἱάἀεπί]γ πωθαηέ Ἠετο. 

9 6 Απίομς, ΄απ Απρῖνο, π]νο Ἰπγ]έοά Ῥγτείνα {ο Άχμος, 
ο...0, αγ, ο. Ἠ]ς τἶναὶ Ατίκίρρις Ὕνας εαρροτίοά Ὦγ Απείροπις 
-. Θοπαίας (Ρως. Ργνγὴ. 49). Βπιίι, Ρία. 6. απ Ε. Βίοφγ. 
6 Ἰ ἐν πρίῳφ Νομίμων. Τμία ἰ9 ρτοῦαδὶγ Εἶνο Ῥοοἰς ἐο π]ηοῖν 
ΘἸοπιοπί τείετε, Ργοίτερί. 66 Νυμφόδωρος ἐν Νομίμοις βαρβαρικοῖς. 

ο ο 8 ὑν τῷ ναφ. Οἱ, ἨοδσπκηἨ, 189 “Τῆνο ἑοπιῦς ο ἐἶνο φαοτεά 
. ---ς αἱ Ἰωί ἄ ο ο πιἰδάϊο οἱ ο αἰκλήνακάν 
ο Ῥγπακν, . ο. ἔτοπι αουέ 1ᾳοο π.ο, οπ πναγά, Ἠνοτο ἀἰκοογετοά ὮΥ 

λατίοεο ἵπ τρια. Τα μἱραπείο απά ρεπετα]]γ πιοποἰελίο 8ασςο- 
ο Ραρί (σορού), πεἰρλίηᾳ οἩ Απ Αγεταρο ΛΥ-οἰρ]έ ἔοπφ ομοἳι, έατιά 
ος αἰπρίγ ἵπ κεραταίο τοις.) 
- 4» Σάραπιν. Οἵ. 6. Ἠν. (Βἶσοὶν, 11. 89) “Ἡαρ-ακας, ος Ακασιαρί, 

Βαταρίς [Ἡετορ]γρ]ήεαὶ Ώαπιο οἵ Αρίς ἵπ Όνο Αρία ἑαὐ]οία αἲ 
Βαηφυάσα (Μεπιρ]ήκ). Ἠο ἰς οαἰ]οά Αρίο-Οκἰσία ἵπ ἐἶνο Ἰοοπάς 
Όντο]. ος νατίους ἀατίναίοπς οἵ νο Ώαπιο 90ο Ῥ]αΐ, Ἀίου, 
465 Β; ὙἨοάεικαα, 191. 

"λπις δὲ τρίτος ἀπὺ Ἰνάχον. Αροϊϊοᾶ, , α. α. { Ἆπιο... 
ὀνομάσας ἀφ' ἑαυτοῦ τὴν Πελοκύννησον ᾽Απίαν . . . ἅπαις ἀπέθανε, 
καὶ νομισθεὶς θεὺς ἐκλήθη Σάραπις. ἵπ ἔἶνοκο καειησηία οοπουσηίης 

ο Λρίε κου οί ῬΊνοτοπους, πα οἵ Άπκου, Όνετο ἴ αὖἩ ογἰάεπί ουη- 
ο ωαίοῦ Ὀοένοεν Οτεείαη απἁ Εργρίίαςἃ πογλνοἱορίος, 
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πμ η. 

4004 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ α0ΒΡΕΙ, 

4 1 Τιτνόν. ΟΙ. Ἰοτε. 1. φφό κος. Ὑετμ. Δεν. τ. 695: Ονιά, 
λεία. ἵν. 5]. 

4 Ἰ Ἐν χρόνῳ, Ριπά. Εντ. ατ1, ο εὶν ἵς Ἰσπονεν οπἳγ ποια Οία 

Ῥαλεαρο οἱ ΟἸεππεπί. 
4 10 µέγαν εἷς ἐνιαντόν. Οἵ. Αροϊιοᾶ, Η1. το, 4 " Αροϊιο εἶσνη 

νο Ογεῖορος γ]νο πιο νο Οναπάστυοϊίν {ος Τους; απά Τους 
που]ά Ίπνο οπκέ Ἰήπι ἀονη {ο Τατίατυς, Ὀαί αἲ να απίτεκγ ο 

]ωίουα οτάστοὰ Ἰέτα {ο 8εσνο α πποτία] {ος οπο γεατ, Ο, Ομ πικοῖν. 
Ἠγπιπ. αά Αρο. ϱΊ 2944. 

4 τι Ζῆθος Ζονας απά Απιριίοϐ πνετο πίη 8οπς οἵ 7ους Ὦγ 
Απάορο, γ]νο Ίαν ἱπιρείκοποά Ὁγ Ίνος αποίε Ίγους απά Ἰία νεο 
Ὠίτου, Ότὲ τεἰεακοὰ απά αγεηροὰ Ὦγ Ίνος 8οἩς, Ὑν]νο Εδά ήχου {ο να 
Ῥα]] απά ἀταρμμεά Ίνα αἴνοιε 11 εἶνο νγας Κλοά, απιᾶ Έναν Έντονη 
Ίο Ἱπίο Όνο {ουπίαίη οα]]οά {γοπα Ίνετ Ὠΐχου, Τεν Όναι Ὀαε 

Όλο ννα]]ς οἱ Το, ΟΥ, Που, 04. Η1. απ. 4 
ελΜονίε Απιρηοη Ἱπρίάςε εππεπάο.’ 

Ζαί]νας ἀεερίαοὰ Εἶνο Ίντο, Ίνοπου (Ἠος. Ερίει, 1, 18. 4) 
εΩταίία εἷο Εγαίταπα ρεπίποταπα Απιρηιοηιίς αἴφπο 
Ζεὐή ἀῑκείλαι, ἆσπες καβρθσία βενγετο 

Οοποµίε Ίντα, Ἐταοτηίς οσκαἶκο Ῥυσέας 
Μοτίνας Απορηίος. 

Τήνο Έαγησκο ἵνα] {9 ρατί οἱ έἶνο αοπ]ρέατο τερτοκοπέίηᾳ νο ἀεαί]ι 
οἵ Ὠΐτου: Ον απά οἴἶνες ρατίς οἵ (νο εέοτγ απο πποπβοποά ἵπ 
Όἶνο ββοοπ {σαριησπί οἵ νο Απίίορε οἳ Επτρίάδς, αποῖοά Ὦγ 
Ιουρίπας: ἐπὶ δὲ τῆς συροµένης ὑπὸ τοῦ Ταύρου Δίρκης (Εδρικίδηκ) 

Εἰ δέ πον τύχοι | πέριξ ἑλίξας. . .«λχ' ὑμοῦ λαβὼν | γυναῖκα, πέτραν, 
δρῦν. Το Ἱπεροτίοςί πησίτο αἴνονεν Εἶναί ἔἶνετε {9 βοτηθ οπαἱκαίοα., 

ᾱ 12 Φημονόην. Ῥδακαη. κ. 8ο 879 ναί Ῥ]ναπποπος γα ενα 
Ατεί απά πωοθί {αππους Ῥγϊοπίοκα οἵ Αροΐϊο, απᾶ νο Πτα νο 
τοίεεὰά νο ογασ]ος ἵπ Ἰοκαιπσίετ», Οἵ, Βσαῦ. φτο. 
19] 500 ἆ 3 Ἐγένεο βασιλεὺς ἡμῖν. ΟΙ, Υΐμες ' Βαρρ]επάνς οἱ 
οοττἰπεπά ας Ἰΐο οσους οκ ᾖοφορ]ο) ΟΙ Μαρ. Η. 6 “ΑΔ Ον 
ἠαπσέατε, ο Σπ νο Ἐργρίίαυ τοοστὰ, "νεο «απης {ο Ὁς α πα 
παηοά Τπιαίος,. Όπεν Ον Κίπα, νε, Τ Ἱπονν πο πνοποίαχα, 

νε ροά οπυφοὰ {ο ουν προν 5 α Ὀα]εζα] νὰ, απά ἵπ να 9ου 
οἵ αἲ! ρτοῦα υγ Ὀαπάς {τοπι νο ομοί, Ῥεορ]ο οἵ Ἰππου]ο ἕπσα, 
οπ106 προη 19 ππανάσες, ααε]κοά ἶνο οοαπίσγ, απά ου]νλασά 
εααήἰγ απά νέοι Αρνήπα.” Τά. πο 4 “Ἐταῖη εππεπάσά. 
ἡμῖν Τίμαιος ἵω ἴἶνα ἐοχί οἱ Ἀίαποί]νο ἰπίο ᾽Αμενεμαῖος ος ̓ Αμενεμῆς 

27ο 



ΒΟΟΚ Χ. ΟἨΑΡΕ, 13,13 δο0 ἆ 

ΟΙαπελοπίε Δεδεπηγίαε Κεἰἰφ. 53-δ), Απᾶὰ Ἱιοροίαν βγεί Ιάεπεῖθεᾶ 
ἃρπ ς Ώου Απποησνος κ 1θ]ν ένο Ίάάὲ Ῥ]νατοὴι οἱ εἶνο ἐννο]β1ι ἀγπακίγ, 
λα αὖε, νου γεν νο τὰ Ἰῑπα οἳ Εἶνο Ετίοσπίι, Κα- 

ε (ΛΟπιφκνιο 14)... ο πουν ἔοο Ηε]ο οἳ λ[αποςλνο)ν 
Ὅς βιφηνώεφώλονακαρωθόπη ντος τόν 
βασιλεὺς ἡμῖν τοῦ Τέμαιος ὄνομα ἵ ος ἵ Ὠος η ἨασΙΙΟΠΥ Ὑν εν ία 
Ἱππππος οἵ το]α πρ Ἠκοτίοα] (κος; νο ρίιγαρο ἵς οοττοσ, απᾶ 

ο Ὀναξ ενου]ά ἵνα εποαρῖι {ο ἀθίετ ας {τοσα αἰετίηρ ἴξ, αξ αἩΥ ταίο 
το Ἡπ Ένα ρεοκοηὲ οέαίο οἱ Κπον]οάρο” 

ο ἃ 6 ἄνθρωποι τὸ γένος ἄσημοι. (. Ἠ., Εαννληκοπ)ν Ἡεγοδοίωα, 
ος αρ. ΠΒ. α7 Τηοκο ἱηγαάετα οοπδε]έμέοὰ έλνο θ1οεμί]ν, κἰχίοοπίὴν, 
ος απὰ κονεπίοοπέ]ι ἁγπιακε]ος οἱ Μαηοί]νο; απά ἐἶνο κἰαέετηεπέ Εναέ εἶνο 
ος μονοπίοομΕ)ν ἵνας οοπιροκος οἵ Α9 η ια] παπι νετ οί εἰορ]ογάς απά 
ο πηοας Κΐωρε ἵς ονἰάοπ]γ «πποποους, . . . Τε ἵν πο 94 Υ {ο ἀοίος- 
ος απίηο ν]ναξ Γαου οἵ ροορίο Εἴνογ νους; απά {199 Ίνανο ἴκοου νατίοικ]γ 

το Ῥτοπουπουὴ {ο ἴνο Ακαγτίαπα, Θογ μήκη», Ομκλήίος (ος Ελορίαης) ος 
ο λεία, Ῥ]νουπίείκης, ος Αταὐΐαης. Ἀαπο]ο οα)1ς ΈΊνεπι Ῥ]ουηἱείσηα, 

ας... 
ο Όνογ ἰοοκ Ῥπουπαέίοας αραϊηκέ νο ἱποτεκαίηα Ῥουνετ οἱ (να 
ος Λα γτίκηα,” απ (νε οἰναγασίος οἳ "" Βμερ]ιετάς ”' ποοοτᾶς {ας ὑοίτος 

υπ ν Οναὲ οἳ Εἶνο ροορ]ο οἱ Αταὐία ΟΙ Έπππαπη, 41. 
ο. ᾱ 6 ῥᾳδίως ἁμαχητὶ ταύτην κατὰ κράτος εἷλον. ΟΕ Μααρ. . 61, 

«Ἅ |. κ. 
ο Ναποῖνο οκρ]αίως (ἶνο οοπφοµέ οἵ Εργρί (ῥᾳδίως κ.τ.λ.) Ίνα Όδοι 

ποξοκά απά οκρἰαίποά ῦγ Ετυίη, Μαπείλονἑε Βεδεπηψίαε Νεἰίφ. 69. 
Ἐκάνε ἱ Όσα (Οἱ Ηγὰκδεο δε Ῥμκογί αἱ Εφίάο, 391 οἳ 9ο.) 
χο. τη Ἡ 4 Ρτουί Οναί Ένα Ἠγκαδα Ἰναά πο Όσοι καν οἵ νο 
αἰγουῖείος οἵ νε λν νο Εργρείαης αοσυκοά Όνοη. 

4 το Σώε,ποιμήν ἐστι. Ἀίπερ Η, ϱ4 'Τμογ, Όνο Εργρίίαπα, Ἰννὰ 
αἱποκάγ εἴνεν νο Βοδουίη (νο ορρτουσίουκ ορἰε]γοί οί Β]ναδοή--- 
Ρακετν ος τοῦ ῖνεσν---- ελ ήον αρίῖγ ἀενογινοά νεα: από νογ ου. 
οφ ασ )γ αρρίίοῦ νο καπνο Ώαπης {ο νο ἰπίτυδοτα ---Ηία Βναὐκή--- 
ποσα εν εν νο Ογουί ἀεγίνοῦ Ονοίγ ποτά Ἡγκκύς ος Ἠγκουκαύς, 
{ος Οκ ρεορίο. Εωῖ νο απο Ἡν ε]νουέ ΔΩΥ εἶωο (ο Ενοῖς τοαὶ πωπα, 
Ἱασρυαμο, ος οὐ μία. ἸἨά, ποῖο ᾳ "Αν α πιπέίος οἱ (ασε, νο ποτά 
Ηγεν πνοσπα "ρείσος ' ἵπ Ένα εἰακίεαὶ Ἱπηπυαρο οἱ ΕΕΥΡΕ, ος ᾱἲ 
λίαπσίλνο αγίου ἐξ, νο «ασγεά ἱαπρναφε, |. ο. ἴπ (ἶνο ἐάΐοσα οἵ (ἶνο οἱά 
τορίους, ἠκοείσαὶ, ανά Πδογαςγ ἑσκία, νο ήοὶν {π Ἰσίος αου (νο 
ο σα. Βλύα, οἩ νο οοΏίσΚΕΥ, Ὀοίοαρε 
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5δ00ά ΤΠΕ ΡΗΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΕΟΝ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

(ο Ένα «ροκεη Ἱαηβυαρο οἱ νο Ἰαία πιο, απά ἆοσι πο οὐσας ἵα : 
Όνο απεἰοπέ ἰηκοτίρείους, 9ο Εἶναέ Ἀ[απο]νο)ς οκρ]απα ου ἵ γαῖπο- 
Ίσα; Ένοτο 9 Ὀπί οἩο πικοτίαὶ {αοί {ο ο τεοαίησα (οπι ήν 

ογίάεπος, απιᾶ ναί 9 νο παπιο Ἠγκ-βδηθε, ος Ἠγκα-ΒΕύς, αἴνοι 
Ὦγ Ἡ πνεπίοτα {ο νο αἰίον Κάπρρ.᾽... 66 “πα αρῖίο οἳ Ένα [κος 
πθ Ῥομβοθς, νο ρεοῦ]στα ἐν «81 ωμοοϊνο, απά νο οηἰφῖα οἵ (νο 
Ηγκαῦα {9 ας παγκάοτίοις 5 ουοτ.) 

δΟΙ Ὁ ᾳ Μισφραγμούθωσις. Τ10 παπι η Ζουορίναν ἰῳ Αἰἰορίνης- 
πηπ(]οκίς, Θδ6 Ἁίακρ. Ἡ. 76, Ὑ]νο οὔδετνες (ποίο τ) ναί 9οτηο 
Εαγρίοϊορίκές ΄ οοπείάος Μαποί]ιοῖς αοοοιπὲ ἐο ο α τοίπαπος ἵπ 
νεο {πο απά Ώλίησς ατο απ 0]οῦ ἑοροί]νοτ νε νοαί αγ τορατά 
ιο συν.) 

Ὁ 6 ἀρουρῶν. Αοοοτάΐηα {ο Ἠάι. Π. 168 Τῆνο αγωνα ἵψ α 6ᾳπατο 
οί α Ἰαπάτοά Εργρίση ου υ]έα, νο Εργρίίαἃ σα Ὀαίηα νο κατης 

ἱερίὴ αν νο Βατηίαη,) ᾖ. ο. Γαἳ]νοτ Ίποτο Έναν ἐννοπέγ απᾶ α Ἰαιί 
{πο]νον, Το αγωγα «γνας α Η]ο πποτο Έναν ου-Γοατί]να οἳ αἩ 
Επρικὴ αστο; απά γα οπἳγ α Ιαπά Ἰπδβδατο (Βαν πκου), ἵπ 
Όνο Ῥάκεαρο Ἰείοτο Ἡδ αγωγα ππικὲ ὃς α Ἰπθαρατο οἱ Ἱεπαί, ρτοῦα υγ 
εἶνο εἰάο οἵ Εἶνο βᾳπατε, α Ἰαπάτοά Ἐργρίαα ου υίέα, Της ποα]ά 
Εἴνο α οἰτουπηίεπεπου οἵ οπογπιους οχ{οπί. 

Ὁ Ἰ τείχε τε µεγάλῳφ. Ἀίπαρ. Η. δα "Οη Ενα ταῖπα οἳ ἶνο απεϊοπε 
ἔονη οἱ Ηλ ατα Ανατία, ἵπ (νο Βοε]γοῖέο ποιο ---ᾱ ρἶαος ουπηοσοά 
ὮΥ σαάίίου νε εἒν Εἶνο ταγε]ν οἱ Οεἰσίν απ Τγρβοι----Βαἰαεῖς (κἴπα 
οἱ νο Ηγκοῦο) πκώονς ας μωναρ επτεπε]ιθὰ «απηρ, εαραῦ]ο 
οί αἰγε[οτίηᾳ α49,00ο ππεϱ. ΟΙ. Λώλ, απἀἁ Αγολ,. 1γο, 114. 

Απποηοίιιος, {]νο 808 Απά Ἡοοθακος ο{ Αληνοείς (Λα ]ηθε), πα 
αυοοεεάσά Ὦγ Ἰής 8ου ή πποείς Ἰ,  ϱὐΡΥ οἵ ννονο τογα] ρτο- 

οἰατηκίίοῦ, ρτοβεγνοά {π νο Οχεῖν Ἀδαφουτη, ν αίναι Ὦγ Ἀἴπεροτο, 
τυ]ά. τοι. Το πατταένο ἵπ ἠοφερίνας 9 Γα]] οἳ ουπακίου. 

ο 8 µυριάδων ὄντας εἴκοσι τεσσάρων. Τμοίτ παπιὺατ {9 τορτο- 
ροπέρᾶ α5 οκαο]γ Ίνα] νο παπα νες οἱ (]νο Ἐοείορετς, Ἀίααρ, Π, 86 

τε]αέοφ Ίου Ά]πηοκί Ἐα[1ὲ {ος Ἠήπηκο]{ α- μτοκί (οπιὸ αἱ Εἰ-Καῦ, 
α {οτίτεκς οἩἳ νο Νο «ουν οἳ Τηεῖοα, απά τεοοτᾶεὰ νο ολ]ος 

αοε]οΏς οἵ Ἰής Ἠ{ο ο δ να]. Λοοοτάΐίηα ἴο Ομ πκοτήρβσα, 
«Της ατπαγ {ο νε Ἐργρί τεα]1γ ονιοᾶ ἴς ἀοίνεταπου γα πο 

Όλο απάἱκοἰρ]ποά ταυυ]ο οἱ Ἰαΐοτ ἱταδίίον Ὅαῖ, ος νο οοπίταςγ, 
οοηαἰκοὰ οἵ ποορς αἰπαί]αχ {ο ΈΊνοβο γε]ήο]ι καὔβοφποπΙγ πναδοα 
Βγτία, βοἵηο 1ᾳ,999 {ο 29,9οο ἵπ πια ῦας, Γα11γ ου αἱρροᾶ απά αΏἲγ 
οὔ]οεγεᾶ, αρροτίεά πποτδογετ Ὦγ α Ποεί τεαάγ {ο ἑσαπαίας νεα 
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πο 1ο00Κ Χ. ΟΠΑΡΕ, 13, 14 δοιε 

π]ά ἵνα τοπά ἵπ Ἀίαφροτο, 
τά ' 1ο ἡμέτεροι δὲ πρόγονοι. Τίς 9 απ ἰπαίαηου οἱ ἐἶνο οοπ/{ΓαΜἱοη 

οὰ {ο ἵπ νο ποίο ο 499 Ὁ 8. 
«15803 ο 1 ἐτισωρεύαν. Αθνοπ. Π. 1334 μέλλοντος δὲ τοῦ 

ο δι Ἐβιοίν. 8ου 194 ο 4, ποῖο, 
ο ᾱ 5 τὸ παρώνυµον. Ῥ]αι,. λίογ. ϱ6ο Ὦ παρωνύμῳ χρησάµενος 

ο 4 Ἰ ἔτεσιλ'. Το ἀπταί]οι ο 7οδἱνακ)ς Ἰοαδοτελήρ ἷ9 πο πωση- 
Εσποα, “Ας τορατᾶς (ἶνο οἸχοπο]οβΥ {ἶνοτο ατο Ἠο πηκθετία]ς πι ἐἶνο 

Ὁ Ῥοθονιήλ. 9 Εἶνο {οτι ἵπ νο Βορέπαρίηέ {ος ΧηΨ, ΟΥ ἰοί. 
ἔτεσι ποτήκοντα. ὀαάμος 11, αχ απάᾶ (λε Ιαπά λαά γεεί Γογίφ 

πμ 
ο 49 Ἐγλώμ. {αάμες 11. 4. 
δν ᾱ το ᾿Λώδ, 8ερί., Που, η, ΄Ελκά. (. δαάρος Η. 1ο “Ανά 
-τ]ν [ανά λκαὰ γιοί /ουγκουτο ψεαγε.) 
Ὁ ἀλλόφυλο, ζωάμος ἵν. 4 Σαδΐη απά Βίκετα (ο οαρέαίη οἱ 

| ήν Ἰνουὲ «(ιοοπίψ γεατε πιέφλ(ῖψ ορργεκεεὰ (λε ολέἰάτεν οἱ Ιεταεὶ.’ 
"δοδα ι ἔτη µ'. αάμο ν. αἱ Τε ἰαπά λαὰά γε [ογίψ γεαγε͵) 

ε αἴλος ἶνο ἀοίοκέ ανά ἀοαί)ι οἱ Βίκοτα. 
ο Κωληναῖο, Ἱνιὰ, νἰ. :. 

.. οδών. Τά. γη, 48 Τε ουµπίγψ σας ἵπ φωίείπεκε [οτίψ 
γεαγε (λε 4αγε οί Οἱάεον.’ 
5 Ἐσβών. Συάμοα ΧΙ, 8 νεα οἱ Βοιλμ]ολνοα, 

τα Λἰαλών, Εἶσα, Σαάμος κά. εἰ. 
Ἱ.. 5 ᾗ ἀλλόφελο, ὀΦυάμο αχ, α. Το Ῥη]κείπος το υδυδ1]γ 
ο κο ἀοεοτυοά ἐπ ΙΧΧ. 

Ἠλεὶ ἱερεύε, τ αμα. {. ϱ. 
Ὁ 8 ἡ κρώτη Ὀλυμπιάς -- 76 α.ς, 
ο: Ῥώμην ἕκτισε, 163 5.0. 
6 8 τοῦ ἱεροῦ. "Το πιουν Αἲ, ἵπ π]ηεν νο Τοπρίο πα 

ἀδατογοῦ, παν {η αἱ ϱ8]. Οµσίοα, Ε, Η, 11]. 
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5084 ΤΗΕ ΡΚΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 608ΡΕΙ, 

α τη περὶ τροκῶν ἡλίου. "Της κοῖαγ ἑπορίον ᾿ απο π]ναξ νο οαἳἳ 
Ένα εαππνοτ απ νεηέος κοκίίορα, νεῖνοη (νο καπ ἱνορίωα {ο ἕατα 
τοι νο πιοκὲ ποτίμετῖγ Ροῖπί οἵ νε οεἱρίο ἑονγατόν Εἶνο κουέὴν, 
απ Όνο τενετκο, 

δ04 Ὁ 3 οὗ γὰρ µόνον. Το Ῥαλκαρο ἵς περοκίοᾶ Ίσο Ὁ 6, 
Ατίρίοι. Μείαρλ. Ἱ. 1.  ᾽Αναξαγόρας δὲ ὁ Κλαζομένωος . .. ἀπείρους 

εἶναί φησι τὰς ἀρχάς' σχεδὸν γὰρ ἅπαντα τὰ ὁμοιομερῇ, καθάπερ ὕδωρ 
ἡ πῖρ οὕτω γίγνεσθαι καὶ ἀπόλλνσθαί φησι συγκρίσει καὶ διακρίσει 
µόνον, ἄλλως δ᾽ οὔτε γίγνεσθαι οὔτ ἀπόλλυσθαι, ἀλλὰ διαµένειν ἀῑδια. 

Ὦ / τὰ πράγματα ὑμοῦπεφυρμένα. Οἵ. ΠὨἱο]α, Ώοκοφγ, ἄν, Ῥτοῖομ. 
τό6, 28ο (Ρ]αι, Ερή. 1. 3) ἄρχεται δὲ οὕτως ὁμοῦ πάντα χρήματα 
ἦν, νοῦς δὲ αὐτὰ Τδιῆρε καὶ διεκύσµησε, Α αἰπεῖ]ατ εἐαίειναπέ 9 {ουπᾶ 
ἵπ Βἰπορ]λοίας, {δε Οοεῖο 1δ4 απά ἵπ Ὠ]ομ. Ἱ.. Π. 6, Ὅναι Ἐπκουίας 
βοοπη» {ο Ίατε ατετοά (νο γνογάς, νε]ή]ο τοαἰπίπᾳ νο τ{ρλέ «.πρα, 

ο 3 ""σκηνικὺς φιλόσοφος.” “Ἠε πιαγ ἀἰκαπρα αν πι Μπα, καγν 

Βε]]ομεῖ, “4 ἐπο[ο]ᾶ ρετεοπαµε: Εἶνο ροεί νε]νοβο ννοσίκα Ίνοτο ἀθά]- 
οα{ε {ο 4 τελρίους οἱεπαπίγ, Ὑννο κεουᾷ απλο νο ραίτοπαρο οἳ 
το]ἰμίου, απᾶά Ὀνεγείοτο νιας Ὀοσπά π Ἰής ἕπτη {ο Ίοπους ; απὰ 
Όνο ννου]ά- υο-ρλή]οβορ]νος κορλίαί, νε]νο αἰπά]οᾷ {ο ονετ]αγ ἶνονο 
(αὔνπ]ος πηλγγε] οἱ τε]ρίου ἔγοπα νεο] Ίνο ἀετίγοα Ένα καὔ]οσα 
ο ή ρ]αγς γεν ήν ον φοερΗίσαὶ απά Ἰνοτα Ηκίης ορϊπίους.” 
Ῥα]εγ, Βγείασε {ο Εμγέρίάεε, καὶ, Εἴνες κ οἵη ορίπίσα, νε οῖν 
ἵς του ον πογο {ανουτα]ο, αἱ 8οτηε επρίλ, απά ουπεἰ]αἆσς αν {οἱ]οννν : 

 Ευτίρίάδε, Ίνοννενετ, ἵνας οτί {π]γ πο αλνείαί, Ἠο Ἰνοσνοά ἵπ 
Ένα Ῥτονίάσπος, ἐἶνο 1κέΐσς, ἐἶνο Οπιπῄροίσπος, ενα αἰνκοϊέο ΤΥΗΙ 
ο{ α 8"ρτεωο Βεΐηπᾳ. .. . Ἡς να πο οοὔετ αἲ τορίοα ἵπ νο 
αἰίγαοί αν ΑτίκίορΊναηες να». Ἠία ου]οσί 868618 {ο Ίνανο Όδου {ο 
Ιεὰ πλοῃ {ο  Ἠήρ]νες απά κα πιετ οοπἑεπιρ]α ου απιά ννοταλέρ οἳ εἶνα 
οπο ρτεαί πα, οι Βείημ, ος Τη{εἸ]ρεπος, πε ]νο ἴς να ααέλνος απ 

οτεπίοτ οἱ αἲἱ οχἰσίπᾳ 11». Ἠο Επεὶγ ἀθεοτίνον Ἠίπι (Έταρπα, 

ϱ6ο) 4» τὸν πάνθ ὁρῶντα καὐτὸν οὐχ ὀρώμενον.) 
ο 51 Ἡράκλατος. Οἵ. ος, Ώε Επ. Ἡ, ϱ. 1" Ποτασ[ίέας οὐβπο- 

ππεπίο αἱ σκοτεινός ρε] εέας 

« απἷα ἆς παίυτα πἰπιῖς οὔκοατο ππσιποταν{ε,”) 
Μαάνίᾳ {οἱ]ονιῖηᾳ Ἁξατείας 96ος Ίνοτο α αποζκέίου {χοιι 8οππο οἷά 

Πατία ροεί, ρετηαρς Το βίας; «οαπία ἵς {ο ὃν ἔακεον α- οπο 

γα ν]ο, Τῆνο πἰεκπαπιο {9 βταῖ {ουπᾶ ἵπ Ῥν.- Ατίκίος, Ώ Λίωπάο, 6 
ταὐτὸ δὲ τοῦτο ἦν καὶ τὸ παρὰ τῷ σκοτεινῷ λεγόµενον Ἡρακλείῳ. 

ἆ 1 Παρμαωίδης Ο. Ῥ]α,. Αάο. Οοϊοίεπ, τ126 Ὦ «απο νο 
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ο 10ΟΚ Χ. «ἨΛΡ, 1---ΒοΟκ ΧΙ. ΡΠΟΟΕΝ. δ04ά 

ον ος Ῥατπιοπίάσς, Ἠανίης πηκᾶο απ απο προν νο ταπέ 
το Ῥπιγίας απά (αἱ]οά ἵπ ἐἶνο αξεοταρε, πιαἰηἑαἰηοὰ (λνο ἀοοίτίπο οἵ 

ο Ῥαωοπίδος Ίο ρο]ὰ ἵπ Εἶνο Ώτο απα]]ογοά απά αρρτονοᾶ, απὰ 
το κλνοποὰ ὉΥ Ἠ]ς ἀθοᾶς Ελδέ {ο 4 βτοκὲ ΠηΑη ἀἱκρτασο ἰ9 ἑαττίδ]ο, Όπε 

ραία ἴς (οατοῦ οπἳγ Ὦγ οἰν]άτεν α πιά ννοπηση απιά πο γε ε]ι ντ )ν 
Σοπ]κ {ος Ίνο δἱὲ Ολκουρ]ν Ἰής ἑοΏρυο απά ρραξ {5 αἲ ἔἶνο ἔγταπὲ 
το ᾱ ᾱ- Μοϊίακς ἵν κυδ]]γ Ρρ]ασυά αβος Ζοπο ὮΥ αὐοιῖ ἐννοπέγ 
Ύσατα, απο θοατ]ανοά Ἀ.ο. 4648, ποοοτάΐαᾳ ἴο Οπίου. 868 

ο πας ο ᾱ, ποῖρα, 
ο 4 τα ἀπὸ Θαλοῦ ἀρξάμενοι. Τμα]ου γνλ αὐουέ Λ{8Υ γοατο οασ]]ος 
ο Ένα Όντας, απά γνας οἱρ]νέγ γοασα οἱὰ γνεα Όγτας Όοραπ {ο τείρα 
ο τσ Ῥεταία, Οἱ. 65. 1, Όπὲ Ἠγοά ἐον ος βΠοση γεατε ἸοΏβοΓ. 

τς δ0δ Ὁ /) µικρῷ θῶττον Αλεξάνδρον. Ῥ]αΐο ννβ Όοση ἵπ λαΥ Ἡ. ο. 
ος 41. ππᾶ ἀἱοὰ η ΜαΥ Ἡ. ο, 347. Αἰεκαπος ννας Όοση ἵπ Ἡ.ο. 356, 
ο απὰ ἀἱεά ἵπ Ἡ. ο. 413. ὮΤἨεγείοτο µικρῷ θᾶττον Ἰπθαης ναί Ῥ]αΐο 

ο ας ρατῖγ οὐοπέοπιροζαςγ πῖον Αἰεχαπάος, ἁγίης οπἳγ ἐνοπίγ- 
Τους γοµγν Ὀοίοτο Ἠέπα. 
0 6 Λύγούστου δὲ τοῦ σεβαστοῦ. Το Ώαππο ἵ ἴνεν Πτοί ἵπ 
ος Ἰαεία οσα, νου ἐγαπε]αίοὰ Ἱπίο Οτοεῖς, 

ΒΟΟΚ ΧΙ 

ο ΟΠ ἆ « «ὐγλωττίαν. Ατϊκίορι. Σφ. 837 ζηλῶ σε τῆς εὐγλωττίας. 
508 ο ο νέους ὁμοῦ τῇ φρονήσει καὶ τὴν ἡλικίαν. μες αρμονία 
πήντε φρόνησιν: Ὀπὲ Ονουρὴ φας] α οοπη υἱηκείοη οἱ ἀῑΠετοηπί ο0ος 
Ἡ ππυκμα], νο εκρἰαπαέίση οἵ 8 ἵ καβήεἰεπ{]γ οἶσατ. Τ]νο ἀπιίνο 
«αρέωνος α- εροοία] Ππηέαέίου οἱ νέους, Ν]νί]ο ἡλικίαν ἵ9 ἐἶνο υφαα 
ποζυκα{ἶνο οἱ οοφηκίο εἰρπίβοκίίου, 

Ἱ Ὁ 4 µόνῳ . . « ἀντὶ πάντων... Πλάτων Ο, ος, βγω, τφι “Νες 
ος απίπη ρομκοί Ίάοπι ὮΏοπιοφί]ορος ἀΐσοστο φ 1ος Φἰχίκκο Απεζμιώσμιώσης 
πι. εἴαγαπα Ῥοσίαπα, (ατουί, αἱ σὔπα, ουσ νουκς αι θ οτίνας, Ἱοροτοί 
ἄ ες Ἱπαρπυα Ε]αά φυσοᾶᾷ πουαείς γοἱσπυση καωπῃ οἱ οὐτα ἱομοπίοτα 

ἦ οἵπηο ρεοίος Ῥ]αέομοπα το φαἱκκοέ, 'Ἱοραπα,” ἑφαίε, “ πλί]ο- 
Ἅ πίσω: Ῥἰαέο επῖτα πο ή απ. Γπκέατ οἱ οσιπίωπα.” Μοτο Πο οἱ 

πουία, ΟΙ. «ό] α, ποῖο οἳ Απμιμσιας 

γνώµονι, Οἵ, Ρας, Απιασγίωε, δε Ὦ εὖγε, νὴ Δία, ἔφη, τοῦ 
Σόλωνος ἐμνήσθης, «αἱ χρηστέον αὐτῷ γνώμονι τοῦ ἐρωτικοῦ ἀνδρός : 
ϱό8 Ε ἀλώτεκα ποιοῖνται γνώμονα τῆς τοῦ πάγον στερρότητος. 

ϱ 5 ἐτινχῶς. Ο, Ρα. ΕΡΜΗ, 18 Ὦ ἐπινχῶς εἰκών, 

ο... 



5δ08ς ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄΟΒΡΕΙ, 

ϱ 6 προησµενικέναι. Ο, Ῥοϊγὺ, νὶ. 8. 3 τὸ μὲν πρῶτον ἀσμενί- | 

ζοντες τὴν ἐπιτροπήν. 
1] ἆ  εἲ τρία διελόντος µέρη. ΟΙ. Τεΐ]ας, Οµήπεε, 115 "Το 
ἀῑν]κίον ο ρ]ή]οφοριγ ἐπίο Ώλα]οσέίος, Ῥ]γκίου απιᾶ Ελνίον (οἵ. 1) 
{ {ουπά ἵπ {αοί Οιουμ]ν πο ἵπ οσα ἵπ Ῥ]αΐο Τα, «Ου οἳ Όνα 
Βοεταείο ἀἰα]οσίίο βτονεν Ἠή9 ἀοσίτίπο οἱ Ἰάδμκ; ουξ οἳ Ένα οσα] 
Ῥτϊποῖρ]ος οἱ Ἰής Ἀίακίοτ α ἀοία[]οὰ ολμίος απά ρο ος, απά ου 
Άτο εαρρ]οπποπίοά Ὁγ α Ρ]ή]οφορ]ιγ οἱ Ναίατο, νε ήοἳι, Ονοαρ]ι ἱποτίος 
{π ἱππροτίαπου {ο Ε]νο οἴ]νοι Ὀγαποῖνος, γα Π]]9 αρ νο πιοδέ τοπιατ]κ- 
ανα αθώο ἐκ Ἡρ αμ μωμμ . 
π]νο]ο ροίπὲ οἱ νίουν.) 

41 τὸν φοσμὰν Δελημώνν να 3 
Οἵ. 6οφ ο 2, ἨΊχογο τοῦ δεντέρον, |. 6. τοῦ φυσικοῦ τόπον (ὁ 3), ἵ9 πιπάο 
(ο Ἰπε]αᾶο τὴν περὶ τῶν θείων γνῶσιν.. πώς - 
τῶν αἰτίων. 

ο νι ν 
“ΛΗΐσας (ν]νο), κε Νππεπίνς, Οχορίσς, νο ννο]]-κπονα ορροπουέ 

οἵ Οἱ ἠσπ{έγ, Ορἶδας, απά πο ἁσαυὲ Έανοτας ακο, Ὀνοἱοηρε ἔο Όνο 

τείρη οἵ Ἀίατοις Αυτα... Ῥατί οἵ Όνονο Ῥ]αἑοπ]κία αἲ αγ ταῖο 

πιου]ᾶ πο Ίνοαν οἵ νε ἀκρίπείης οἵ Όνο ρεπαῖπο Ῥ]αίοπίαπι Ὁν 
{οτείρη εἰεππισπίς,) 

8 6 διὰ τῶν ᾿Αριστοτέλου. Όπ νο το]αίοι οἵ Ατκοον 
ἀοείτίηος {ο Ένοκο οἱ Ῥ]αΐο ϱοο Ζοἱ]οτ, βοογαίίο βελοοῖε, ο “ΤἼνοτο ἵ9 

Οι ἀῑπετοπου Ὀείνθον Ατίκέοι]ο απά Ῥ]αΐο, ναί νε ]νοτοας Ῥ]αΐο 
βεραγαίος (νο οοποερίου {γοπα νο αρρέεαταπος, τορατάΐηα ἴξ ας 
Ιπάερεπάσηί---ᾱ6 απ ἰδέα, Ατίκίοι]ο ρίασσς ὲ ἐπ Οήπρε νοκοῖνος, 
ννλ]νουξ, Ἰνονγενος, ἱππρ]γίηρ Όναί [οτπα αἰαπᾶς ἵπ που οἵ πικον 

{ο Ὁδοσπας ποια], εἶπου ἓ 9 ἵπ κο] ασια]. Ατίκοϊο πε πο 

ΥΕΠΙΟΥΕ {νο ἱάεα ουξ οἱ νο ρ]εποπποπα] ννοτ]ᾶ, Ἡνδοσυκο ἵπ α αἰαίο 

οἱ οραγαίἶοῦ Ἡξ οππποἳ βογνθ Ἀ5 α οοππδοξἵπαρ Ἠπ]ς Ὀοένοση Ππκί- 
τίάσαὶ ΕΟήηρα, πος γα ἵνο Εἶνο οπ 186 απά αυφίαπου οἳ Οήπρς.’ 
ος. Οµήήπεε, 18ο, απά 9ος ϱ26 Ὁ 5, ποῖς, 

3] ο ἱστορίαν. Οἵ Ῥ]α. Ρλαεά. φ Α ταύτης τῆς σοφίας, ἣν 
δὴ καλοῦσι περὶ φύσεως ἱστορίαν. Ἱστορία Ίνοτο Ίνα Ἱέα Ῥτορας 8οΏκο 
οἵ «πα ατγ,” «τοβρατε],) Ξ- “αγ οἳ παέατο͵) 

ο 8 Ποσθέως µέλη. ὮῬουΐ]νους, ρταπάκου οἱ Οαππυς, απᾶ 
βποοθαφος πι νο Κἰπράοσπι οἳ Τ]νοῖυδα, ἐτὶοά {ο οἶνοε]ς εἶνο οὐμίοκ ο 
Ῥαοσλνης, απά γνας {ογη ἵπ ρίοσες Ὦγ νο {ατίους Ἠαρολναπίου--- Ενα 

ϱυ]οοί οἵ (νο βαοελαε οἵ Επτίρίάον, 
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οσα, ἐγταυί οἱ Οοσίπ ει, οί. Ἠάε. ν. 9, οὗ 
5 1 ἀρτιελής. Τὴο ποτά οοευσν ἵπ Ῥοϊγὴ, υἱ, 18, νε νοτο ἓέ 

ἵη ΡΙαί. Ρλαεάν. 1” Α ἀρτιελή ἵν οφ πἱνα]οπέ (ο 
νεοτελής, πλον οεσυσν α- (ον Ἰἴπου Ἱοίυτο, απά πποαης ' πον]γ 
Ἰπυρεοκκοὰ πε έν ἐἶνο ἀῑνίπο Ιάοαα, πο] ανο πο Υοὲ Ἠκά Εἶππο ἐο 
πάς, Ἱπ Τον ννογὰς (Ίνετο ἴ απ ον]ἀεπί αἰ]ικίου {ο ἰπ]ίαείοη Ἱπίο 

Όλα παγκέοσίος. ΟΙ. Ἰαπυδ]. αρ. 5ἱοἳ. Εοοφ. Ῥληα. Π. ΦΙ3 οἵ τε γὰρ 
νεοτελεῖς καὶ πολνθεάµονες τῶν ὄντων, οἵ τε συνοπαδοὶ καὶ συγγενεῖς 

ο τῶν θεῶν, οἵ τε παντελεῖς ἐμφύονται πρώτως εἰς τὰ σώματα (Λ48). 
ο 3 κατάπεµπτος β6ο1ης {ο ὃς αποὰ οπἳγ Ὦγ Αΐσας. 

9 Αριστοκλῆς. ΟΚ. Ζο]]ος, ΟµΜέπον, 296 “ Ἡς Θν]ε ἀἰκεἰηραα]νοά 
Ῥωραίοιίο αακυπιοά Οῑναέ ἐἶνο ἀῑνίπο ερίτίε (νοῦς) Ππλαδίεοά ἐἶνο 

Ὁ. επῖτο ουεροτεα] γνοσ]ἀ, πιά ορεταίοὰ ἵπ ἴὲ, απά ναί [ὲ Ὁδοβτης η 
πδ νά να] Ἱναπικα ερἰσῖε νε νεγενος ἵὲ {ουπά αἩ ογᾳαπίκα αἀπρίοά 
τσ πορεῖνο , γα ἵνα ἐτοκίοῦ Εἶνο οί έγ, «Πο ἴἶνο Βέοῖς ΠπΛΏ ος, 

Ένα κου] οἵ ενα ννοτ]λά, Ὑελλοῖν γνας Αἰκο (]νο νου ἴακεν Ὦγ (νε 
ο Ῥεϊραίοίίος, ποοοτάἵπᾳ {ο Ἠής οοΠΕΕΠΙΡΟΓΑΣΥ Α{λοπαρογα».) 
ο Λεἰκοεῖον γαρ α παίΊνο οἱ λίοκκοπε, Πουτἰκμίπρ αοιξ Α. Ὀ. 299 

(Βπήν, ία. 6. απά Κ. Πίοφγ.): Όπι οἴ]νοτ ακείρη α- πηνὶι 
οσο ἀκίο. Ἐννοῦίως φποίος φευοταὶ οἱ]νος Ῥάβοαρος {γοπι Ἰήν 

πῳί. ο, ο ος ο... 
ὀχετεύεν εἴς τε τὸ σῶμα καὶ τὴν ψνχήν, πο νετο Ῥ]αίο 
γΐπε, πο {ο Βοεταίος, ναί {ο μἰνίηα πῖπο {ο γουῦᾳ 

Ρτονετῦ ἓ αποσᾶ Ἐν πια Υ Ἰπίος πτίίστε, ο. ς. Ὦγ Ῥ]με. 

σος 1 παεαρι. Οοπίαφ. 141 Ἐ, ο α επαἶση {ο ]οα]ους νίνου αραίυκε 
ο Ἠκεπίηᾳ ο ρορίηᾳ περ νοασν. 
ο 4 Ἰ αννισµού. ᾖἸείκα, δές οπως. 33 τὸ σκῶμμα καὶ τὸν ἵαμβον 

καὶ «ενισμὸν καὶ τὺν Εὔπολιν καὶ τὺν ̓ Αρεστοφάνην. 
ἀτνφίαν. Ο. Ρας, λίον. 085 Ἡ Ἀωκράτους ἀνδρὸς ἀτνφίᾳ καὶ 

ἀφελείᾳ μάλιστα δὴ φιλοσοφίαν ἐξανθρωκίσαντος. Τά, 29 Ἡ. 
δα 1 ἐκαλωδοῦντο, Λη εγἰάσπί αἰλακίου {ο Ώήομενα ανά κ εαν, 

5 { ἀνθρωπείων, Ἠοτο απά Επουρ]νουξ νο Ῥααρο, Οαἱκίογά 
Κουρα νο {οσο ἀνθρωπίνων, Ὀνουρὴν ήν 88, Ίνα νο ἀνθρωπείων, Τε 
Ἡ ἀῑβίευ]ε ἵο ἀταν .γ ἀἱκεἰποίου η Πραπίκφ ὑονοση νο ἔνο 

21] 



δι1α ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ Τον ΤΗΕ 6ΟΒΡΕΙ, 

{οστας, Ὀαί ἵπ Ώχαφε ἀνθρώπειος ἵν καἰὰ {ο ὃς Αεῑς, ἀνθρώπωος 

Πε]]οπίς (Ἀ{ουγίς αρ. Οοοἱ]ος, Τλας. ἱ. 44, ποῖς; Απ πά Ῥ]αε. ΑΙ, 

{. το}). Ῥετ]ναρς ἀνθρώπινος 9 νο Ίπογο οκρτοκαίνο οἱ παπα 
νοκ κής Εαιο ἀνθμόσανιοω ον μοι. 
πα πποτο οἰοκπο]γ ἵπ {οτπι {ο θείων. 

Ὁ 6 ὁ μουσικός. Ατίοοχοσωο οἱ Τατοπίσαα, ἐναϊμοᾶ ἵω ο 
οἶεπου οἵ πιωκίο Εγκέ Ὦγ Ἠΐς {αἱ]νος, απά αογννατᾶς Ὁγ νο Ῥγθνα- 
ποτεαηα, Όνδοπς α ἀῑκοῖρίο οἵ Ατίκίοξ]α, ννλνοπα Ίνα τινα ο ἵπ Όνα 

πυπαλνοτ 1 πο ἵπ νο α παν οἳ Ἠΐς ππήημ», ο 9 ποπ οποά 
Ίοι ο 4 α5 (νο απ]νος οἵ α Γ{[ε οἱ Ρἰαίο. ο ἑααρ]νί Οναξ νο κουὶ 
νγας α Κἰπά οἵ “Ἰναγπιοῦγ ᾿ οί νο Ἰνοὰγ (εΓ, Ρ]αἱ. Ρλαά. 868, 88 8. 
Ατϊκίοι, Τε Απόπα, Ἱ. 4. α; Οἷο, Τωα, Ὀήερ. ἰ. το. 18). Έτσι 

Ἰή8 Κπονν]οάμο οἱ πππκίο νο γγας οπ]]οά ρτο-οπιίποη{1γ ὁ µουσικόφ. 
4] δΙ5 ο Ι Ἐοτ ἡἠγήσαντο, Ένα τοκάῖπᾳ οἵ ἶνο ους 188. 10, 
(αἱκ[οτᾶ, απιά ἴἶιο οἵ]νος οά]έοτα Ίανο ἠγάσαντο, Νλίσὶι ἰ9 {οἱ]ονοά 
η την ἐσαηε]αίοη, Όαέ ἴ νιλλοαί ρουά ααθἰνοκίέγ, απᾶ μἴνου α Ίου 
αἰπιρ]α οοπίτασίση. 

8 2 τὴν τριγένααν τῶν ἀγαθῶν. Ο. Βεκί. Ἐπιρίς, τό1. 16 
(Βεκκετ) αὐτῶν τῶν φιλοσόφων τινὲς μὲν τρία γένη φασὶν εἶναι ἀγαθῶν, 
ὡς οἱ Περιπατητικοί. τούτων γὰρ τὰ μὲν εἶναι περὶ ψυχὴν ὧν τὰς 
ἀρετάς, τὰ δὲ περὶ σῶμα ὡς ὑγίειαν καὶ τὰ ἐοικύτα, τὰ δὲ ἐκτὺς ὡς 
φίλους, πλοῦτον, τὰ παραπλήσια. οἱ δὲ ἀπὸ τῆς Στοᾶς τρεγένειαν μὲν 
καὶ αὐτοί φασιν εἶναι ἀγαθῶν. Έοο Ἴ68 ο Ἰ. 

8 3 κατ’ Δριστοτέλην. Ατίκίοι]ο εἰαίος νο οτάἵπατγ οἰαλκβοπσα. 
πλου αἀορίίαμ Πέ ας Ες ον. ΕΙ, Νίο . 8. 4 "Το αρρίγ ους 
Ρεϊπείρ]ο (δή), μοοᾶφ Ίντο Όθου ἀῑν]άοά Ιπίο ἔἶντου Κἰπΐα, ἐἶνὸ 009 
Κπά Ὀείημ οαἱ]εά οχίετηαὶ μου, πιά νο οἱ]νογι ποος οἳ νο ου] 
απά ροοᾷς οἵ νο Ὀοάγ; απιά νο οα)ἱ ἔνονο Εἶνκί ανο {ο ἆο νι 
Όνο κο] πιοκί ἀἰκποιϊνεϊν απά πιοκέ οεροεία)ἰγ ροοᾶς (τὰ περὶ 
ψυχὴν κυριώτατα λέγομεν καὶ μάλιστα ἀγαθά). Τις οἰακκίβοκίίου 
ααττυα(οά ὮΥ Βεκέας Ἐπιρίτίους, αάσ. Εἰλίουε, χὶ. 61, {ο Ένα Ῥ]αϊο- 
πἰκίς απά Ῥοτραϊσίίου; Ὀπε ἵπ Όνο Εμάεπίαν Εἰλίος, Π. ε. ας Ἡ ἵ 

βΡοκοη οἱ 45 4 Ρορα]ας ἁἰγίαίομ, καθάπερ διαιρούµεθα καὶ ἐν τοῖς 
ἐξωτερικοῖς λόγοι. Αοοοζάηρ]γ Ίοτο Αγἰκίοξὶο οα]]α {ὲ "4η οποίο ϊ ; 
ἀῑγίκείου Ὠναί ἵ9 αἁπιιαοὰ Ὦγ νο ρ]]οφορίνουν ”'” (ἀσαπί), 

8 6 ἐποχήν, Α (δοληίσα] ἕοστα οἱ Εἶνο Βοερίίου. Ο{, Ρίομ. Τ.. ἴκ. 
το] τέλος δὲ οἱ Ὑκεπτικοί φασι τὴν ἐποχήν, ᾗ σκιᾶς τρόπον ἕπακο- 
λουθεῖ ἡ ἁταραξία, ας 109 4 ἀῑν ἀδνίώντους κ ἀλλωάν κ 
ἀκραδάντους εἶναι. 
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ΒοΟΚ. κ. ΟΠΛΡΕ. 1-5 δ1αῦ 

το Ὦ 3 πάροχος, 4 ρα ὐ]]ο τἰσαα]]ος (' ρατοείας ρα σας,’ Οἷο, 441. 
ο αΕΙ. 5. 1), Ἠλνοκο ἁπέγ ἴὲ γναν {ο Ρτονίάρ Ὠθορακατίθυ {ος οββείαὶ 
 Ῥεκομα ἐτανοἰπα ἵπ νο Ἐοπικη ρτουίπους, ΟΥ. Που. αι. ἱ, 6. {5 

ο ὁῬτοκίπια Όμπιραπο ροπίί Ύπαο γή ]α]α ἐθεέαπα 
ο Σταουαῖε, οἱ ρατοςλί 4ο ἀοὐοπί Πριν καεπι(ιο.” 
9 4 ἀνθρωπκογονίαν. Οἵ. Ἰοφερὶι. ο. Αρίον. Ἱ. 8 τὴν τῆς ἄνθρωπο- 
ου 

]} δΙ8 Ὁ 8 φλῶν τε καὶ ἐπφδῶν. Τ]νο 8ουᾳ οἱ λΐουος αἲ Εἶνο Ἐοά 
Ότο 8 θα πιαΥ Ῥτοῦα))γ ὃς ἔακον 45 4Ἡ οχαπηρ]ο οἱ πν]ναέ ἵν Ίχογο πηθαπέ 
ο γα. Εροᾶε: “Ανουρῖν νενοαξ αγ τερα]ατ αἰτορ]λήοαὶ ἀῑγίαίοι, 
ο ας Ίαν νο εἴνοτας, "" Δίπφ γε (ο ὀελοσαλ, Γον Ηε λαίλ ἐγίωπρλεά 

ο μἱογίομαίψ,” ο. Τξ νιας εππς ονἰδεπν ἵπ απερ]νοπα] Ἱποακατο, 
ο κὔνογαν αππετίηᾳ {ο «οι, απά γοῖοο {ο νοῖοο” Ῥετονπς, ΤΙε 

Λουί ο Ρκαίπια, Ἰπίτοὰ. πν]. 
ο 6 1 εὐεπείας Ο, Ρίο. Ρλαεάν, (Βε]ναπκ) 267 Ο ὀνομάτων τε 

, τ09 9 εὐφραδοῦν. Ο- Ἠοαι, 06. αἰκ. 36. ὡς σὺ μάλὶ «ὐφρεδέων 

σος εξ ἑτινηκίας... ἡλικίας. ΟἨ (ἶνο οασε(α] Ἰηκίγασίίου οἱ {919 ἱδὶι 
ο ολ]άτον 9ου Ἐθοτελνείπι, «εως (λε λοκκίαλ, Ἱ. 33491 Βομίτος, Π. 

.. 324- 
'-.94 Ἀννγρωτα. Βου ποίο ο ρ]4 ας 4. 

5 ὁ φιλοκάλως γένοιτο ἐν πείρα. ΟΙ. Χοι. Απαῦ. ἱ. 9 τῶν Κύρον 
δοκούντων ἐν τείρᾳ γενέσθαι. 

5 Ἰ λογικωτάτους. 896 νο πεχέ Ποίς, λογικὴν εἶναι πραγµατείαν. 
Ὁ 6 ἐέάμετρα. Οἵ, Νεαπιαπη, Γωίσπις Γπιρ. οοπίτα Ολγίκίσπος, 

ἕκε Ἱποςς υπίανουτα ία, νεο, ἀθκ καί ο νονοὶ 
πτοπαίωοά αἰτοροε]νοτ εἰλοσί ({ ἵ πναγ Όλο νο «κρτος- 

1”. 



δ1ιΦῦ ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ Ο0ΒΡΕΙ, 

εἰοπ), Γποαραδ]ο οἵ πίεταπος, ρητά οἳ ἔννο νουκαπά σας, 
Των πο κο πηο]ν 5 (νο παπα νος οἵ αγ]]αυ]οι οἵ νε ήοῖι οαοἷν πνογὰ 
οοπα]εέοᾷ οου]ά γεν Αγ οστίαἰπγ ἵνο ἀεβποᾶ, πο] Ίσα ενα 
Ἰοπρι ος (παπα γ οἳ νο αγ]]αδ]αο Ὠτίΐνος, Πλεπαίωνε οἱ ο, Τ. 
γη, 3499 “Ίπ απεῖεπέ Ἠεῦτονν ροσίχγ Ονουρ]ν Ένετο να α πανε 
τλψέλην, Ένετο Ύας (80 {αχ -5 Ίνας γεῖ Όσο. ἀἰκοονοτοῦ) πο μείνε ἵπ 
νο αἰτίοί βεη ο οἵ νο ἔσττα; απά τΊγγτης αρροασν {ο Ίνα Όσοι ας 
ποοἰάοπία] αν {ξ να ην νο οἸακκίοα] Ἰίπ ροσία, Τ]ατο ἴν 
ποιο ἠηέογοκίηᾳς Ἱπζοτπικίίου ἵπ (νο «απο οἩπρίοτ ο Ένα ραγαί- 
Ιε]έεπι οί οἴαωκεε, απιὰ οὔ]νοτ οἰναγαοξογ]αέἶον οἱ Ηοῦτονν ροσίχγ. 
6] ἆ 7 φύσα τε ἀλλ᾽ οὗ θέσει. Ἐν νο πποαπίηᾳ ο θέσις, “Ἠγρο- 
Ὀνθίς, α Ῥτοροείήοη ακευπιοά ας νο Ὀααῖς οἵ απ ατπαπποηέ, 866 

Απϊρίοι, Τορ. Ἱ. απ. 4-ό. ΑΛΑ οοπέτακίοᾷ νι φύσις Ἡ ἀεποίος 
να ἴ οοπγοπ({οπα] οἵ ατρέτατγ. 

δΙ6 Ὁ 3 ᾿Αδάμ. Ἠοῦ, Ο, ΄ Αάαπι,) Ῥτ. η. Ὁ Νε, « τοά” 
Ὁ ϱ Αδὴμ ἡ γῇ καλεῖτα, Ώοη, Ἡ,. ]. Ἠου, ΠΟΤΕ, «οασ]ι) 
ϱ 34 Ἐνώς Ἠεὺυ, ΕΊΧΕ, “Ἐπον]ι, τν αφοά ἵπ ἄ9π, νἰ. 4. 8ου 

αθογε, 3ο] ας, απᾶ ποῖος νοτα, 

ϱ 6 ἐπιλήσμων, Ἰν Ἡ ρου] Οναί Επκουίας Πηκ] ἄνους 
παρτοφοηί Ἐνώς” ὉΌτ ἆοθς Ίο ἀοτίνο Ἐνώς {τοα ΠΠ, “ Γουροῖ, πα 
εἴγπιο]οβγ πο ᾳεποτα]]γ ποοερίοά 

δ17 Ὁ πι ἀναθρῶν ἃ ὅπωπε Ο. ζοποβ)ε Ἰπίτοδασίου {ο ενα 
Οπαίψίως, 168 Π., νεο {Ἴνοιρ αἰκιτὰ οἰγπιο]ορί6ς απο εἰσατῖγ 
ΑἸνοννη {ο ἵνα ρατί οἵ Όνο τοῦ} απιά καἰτίσαὶ Ίαπποας οἵἳ Ένα 
Ἠαϊορας, Όη Ρ. 7] ἵνο ϱἶνου νο {οἱ]ονιῖηρ ραταρίγακο οἵ οἳς 
Ῥαβδαρε: ' Απά που 1 ευη] πιο οἵ α νοτγ πουν απά ἱπροπίουα 
ηοίοῦ νν Ἠ 1ο] ο0σασ8 {ο ππε, απᾶ, ἰ{ 1 ἆο πο παϊπᾶ, ενα! ἵνα νίκος 

ηδη Ι οαρ]η {ο ο Ὦγ ἑο-πποττου)ς ἄανπ, λΥγ ποᾶου ἴν Οναξ νο 
πΙΑΥ ρυῖ ἵπ απᾶ ρα] ου Ἰείίοτν αἱ ρἵοακατο απά αἰίατ νο αοσοαία 
(α9 {ος οχαπηρ]ο, Διά φίλος ππαΥ ὃο ἑαγηοὰ Ἰπίο Δίφιλος), παπά νο 
τΙΑΥ ἸηΑ ΚΟ πνοτάς ἱπίο βοπίρηΏσθα, απά βεπίσποσε ἱπίο πονάς, Το 
ΏΑΙΩς ἄνθρωπος ἵ5 Αα οπφο ἵπ ροΐηε, {ος α Ἱείίο Ίνας Όσει ο οῦ, 
Άπά Όνο αοοεπί οπηροά, Ένα οτἱρίπαὶ ππραπίηᾳ ὁ ἀναθρῶν ἃ 
ὅπωπον---' ν νο Ἰουῖς πρ αἱ ναί νο ϱοος. πιο, 
πιογρὴ, ἰ. 84 

«Ῥτοπαφας απ απ αροσίεπέ απήπια]ία οσίοτα ἵοτταπα, 

Οµ Ἰνοπαἱαί αμ] πιο ἀθά[ε, οπεϊἹππιφαο ἐποτί 

Σαλκίί οἳ ετοσίος αἆ εἰάστα {οἱ]οτο νυν.) 

Ὁ 2 τὸν ἄνδρα ΕΙΣ καλοῖῦσι, Πεν, ον, “ πω - 
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Πμοίζ... « Έος οἑ]νεγν]φο πικπ]Ἴποκς (ἀνδρεία) πγου]ά πο ἴνο οὐπΗ- 
ππσπάοά. ΆΙκο ἀρρέν (πια]ε) απά ἀνήρ πιπη Ίνανο α ουγέαίη τεφοπι- 
Ῥ]απου {ο Θνίν--τῇ ἄνω ῥοῇ, νο πρνατά θωχ. ΒΥ Όλο αρπατά” 
1ο πυραπὲ ιο ' εἱρ]ή ̓ βουν οἳ Επ». 
94 “στερωμα."” ΟΙ θεα. 1.6. Ἠοῦ. Β], έτοπι Εἶνο τους 19], 
αν Ὀοίας νἰ ο λαο: Εακούίας πι Ειίς 
θ46 οστως Ἰήα οἰγπιοἱοβΥ ἴτοπι ἐἶνο Οτοο]ς (στερέωµα, ΙΧΧ), πο 
{ποσα νο Ἠοῦτονν, 
ο. ο Ῥία, οπαί. 396 Ο ἡ δὲ αὖ ἐς τὸ ἄνω ὄψις καλῶς ἔχει τοῦτο 
ο... ο... . καὶ τῷ οὐρανῷ ὀρθῶς 

τεα.- ο ο: 
ποιούτον, ὅτι κοσµωθέντες τὰ πάντα πρήγµατα καὶ πάσας νομὰς εἶχον. 
Της Δετίνα οι ἵ9 ας ρατεῖγ (Αποῖζα] αν Ρ]αἱο)Ἡ θέαν. “ΑΠετ αἲἱ ἵε 

ν ἀευ]ε (ο Ὀοίίενο ναί θεός ἵ9 πο ἵπ 80116 ΊναΥ οοπηθοίοά γνἰέ]ι 
αγποῦγτας ἄεσα (Θαπκ τίς), εκ) (1.. απά 8ο. Γες.). 

οσο ᾱ τῇ Ἕκτορα, Ῥα. Οραί. 394 Α ' ΤΗΝ Ώαπιο αἱκο βοοτηα {ο πιο 
ο ο ο νε εἰποί]ας {ο Απίγαπας, απά Εἶνονο απο ος] Ἰκο Ογοοῖς 
ο πκτησς: {ος α Κΐπα (ἄναξ) απά α Ἰοἱάος (ἔκτωρ) εἱρηί(γ ποατ]γ εἶνο 

ος χαπια Είπα, κο Εναε ον νο Ώαπησς απο ῥτορος {ο α Κίπαρ; {ος 
ο πι ἵα κατοῖγ Ενα Ἰνοίάος οἵ Εναξ οἳ νε ]ηο]ν Ίνο ἵς Εἶνο Κίπα; {ος Ίνα 
ο ονδεπγ ταῖσα, απά ροµρθοσε, απά Ἰνο]άς 11.) 
δ18. 1 Αγαμέμνονα. Ρε. Ογαί. 496 ΛΑ " Τῆνο παπιο Αραισιπο 

Ὀνογοίοτο πέσο Εἶναξ Ον πια για αἀπιίγαυ]ο {ος Ἠίς ρογεἱκίέοπου 
(ἀγαστὺς κατὰ τὴν ἐπιμονήν).’ 

5.34 Ὀρέστην, Ρα, ρα, 394 Ἐ τὸ ἀρενὺν ἐνδεκνύμενος τῷ 

α 6 Λερία. Τά, 195 Ὦ 'ἵα «νετ παγ νο παίης τά τἱαΙΗ]γ 
αἴνευ {ο Ἠήπα, νε]νοέλνος ἵω ποίστσπος {ο Μαῦὂσγηηοκς (τὸ ἀπερές), 
ος (αγἱοκκηοις (νὺ ἄτρεστον), ος ἀομγυςέγοροκα (νὺ ἀτηρόν). 

5 6 Πέλοκα. Ἰμά, Λοοοτάίπῃ {ο νο απδίου ουπουγπίαα Ἠνα 
ἵπ περατά (ο νο ππατάςτ οἵ Ἠγγείας, Ενας Ίνο νγας πο αὈ]ο {ο οχο- 
Ὀούς ος (ογενος α.Υ οί Όνο ἁἰκία ί ου “εΏοςς ἐο Ἠ ην π]νοίο ταος, 

δν 



δ186ᾳ ΤΗΕ ΕΠΕΡΑΛΗΑΤΙΟΝ ἘΟΗ ΤΗΕ 408ΡΕΙ, 

Α8Ν Άον Κτοδὶ πἰκίοέηκο Ἰα παν Ἰαάἱας Ίε, Ναὲ Μο ον οἱ 
πναί Ὑγας Ώδαγ απά Γπιπισδίαία, Οναί ας πέλας.’ 

α Ἰ Τάνταλον. Ρα, Οραέ, 19ος Ε Βοὰ ὡς αγ Δικά 
{οτία πες γε οἷν Ἱναρρεποά {ο Ἠήπα νελ]ο γο Ἠνίπα, οἳ νο νο 
επ ννας ἔἶνο απ το ονογέ]γουν οἱ Ἠΐν οσαπίσγ, απᾶ αθος ΐν ἁθαιι 

Όνο αἴοπο κιαρεπάσά (παλαντεία) ουες Ἰής Ἰνοιά ἵπ Ἠπάσς, ἵπ 
ποπδετζαὶ αοοοτάαπος νε Ἰς Ἠπίπο, Απ Τε 9 οκασἰν αν 
κοπο 96, πἰαλιίπᾳ {ο οἱ Ἠάπα πιοκέ παἰφογα υ]ο (παλάντατον), Ἠνογο 
(ο ἀἱαραίφο (ἶνο Ώσππο απὰ οπἳἱ Ἠΐπα Ταπία]ας ηαίκκά.” 
ος “ Κάῑν ζῆλος” Α ἀῑΠετοπε Ππεοτρτοίαίίου ας μίνου ἴπ ὅσα, 

ἔν. 1 λε ουποε(σεά απἀ ὕαγε Οαΐπ, απά καἰά, Ι Λασε φοίίεν α Παν 
ελ ελε λείρ οί (λα Ποτά” (Β. Υ. πνατᾳ. Ἠοὺ. Κανάλι "νο μνὲ]. 
Ειφουίης ἀθτίνου (νο παπιο ο ἔγοπα ΡΟ Γππίοαά ο Πο, 

ν8 “πένθος” Το Ηοὺ, 230 πποαης “Ὀσοκί]ι, ναπίέγ.’ 
ο 4 ᾿Αβραάμ. Όη η παπος “ΑΌταπι απά «Αὐταλασα ᾿ 90ο 

ποῖς οἩ 429 ἆ 6. 

ϱ 6 πατέρα µετέωρον. Όση. χνή, 6. Τῆο οἴγπιοῖοςγ οἳ εἶνα πουν 

Ὥσνο ἵν κ] α- ππσίίετ οἱ οοπ]οσίατο; Επκουίας Ίνα άκου ήν 
εκρἰαπαίἶοῦ {τοι Ῥ]μή]ο Φ1ᾶ, 1ο}, ΠΑΠΡΕΥ, ἑρμηνεύεται γὰρ Άβραμ. 
πατὴρ µετέωρος “ Ῥτούαδὶν νο τἱα] πποκπῖπας οἵ νο πσιο ἴν 
«Έκτη (Όνο ΙοϐΥ οπο) 9 (αὔνος ”” (Ἠγ]ο, Ηκοίημή Ρία. Βή). - 

ᾱ Ἰ ἐνταῦθα μάλιστα. Οἵ, Ρας. Οπαι. 49] Β. Βοσγαίοα ἵς αροα]ς- 
πα οἵ να Ώαπαςς οἱ εἴογηαὶ 6πποςς (τὰ ἀεὶ ὄντα καὶ πεφυκότα). 
δ1θ42 Γέλως ΟΙ ΡΜΙο 1 πά. {9 γέλως γὰρ ψυχῆς καὶ χαρὰ 

καὶ εὐφροσύνη διερµηνεύεται οὗτον. 
5 Ἰ ἀσκητήν, Τὴο ποτά ἵν ἴακον {χοπ Ῥ]ή]ο Φαᾶ, 869 Μ., 

πλοτο δαοοὺ 9 ἀεκοτ]νοά 44 ὁ ἀσκητὴς καὶ τοὺς ἀρετῆν ἅθλους 
διαθλῶν. Ἔϊνο βαππο αἰ]εποτίοαὶ μἶοια ἵ ρα προῦπ Όνο αἰπιρ]ο 
Ἱαπρααρε οἱ Βοτίρέατο Ὦγ Ῥ]ή]ο, 115 Μ. 

α 8 Πτερνιστής. Όεηα. καν]. 36 ἐπτέρνικεν γάρ µε ἤδη δεύτερον 
τοῦτο, “Ηε λα εαρρἰαπίεά πε ἔλεκε ο Εἶπιες. 

5 ϱ Ἰσραὴλ δὲ ὁρῶν θωάών. Όση. κακ, 28. ᾖεπαε, “Τα ἴα, 
Ηε τολο αἰγίσελ τού ος, ος” σος αγία’ (πατρία, Ἐ. Ἡ.). Της 
εχρἰαραίοη {9 αὐδοα: “Γον έλου λα αἰγίθεπ ιού ο απά το 
πε, απά λα ργευαίεᾶ, Εακουίως Ίνας άκου Ἰής εκραπα ίσα 
οἱ να πάση τοια Ρ]Η]ο 7. 369 Μ., ὅρασων γὰρ Θεοῦ µηνύει τὸ ὄνομα, 

Ὁ 6 Αὐτίκα," ἴο πο πο {ασ]νος, Το πιραπίπᾳ οἱ αὐτίκα ἴν αν 
ταιεὰ Ὁγν ππππετοις εκαπηρἰος ἵπ Βυμπηκεα, Τα, [εα. απᾶ οὐπα- 
Ρατοά γι νο Ἰαξίω ουπέίπωο, πο ἴοπφε αὔεαπε, απᾶ Όνο Ἐποηαι 
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Ῥαλορᾶ, Οἱ. Ὡν. ᾖ. Β. λαγος, Οσα, ΑΙ. Αίγοπι. νΗ, Αρρεπά. Α, 
64 ' Τ]νο ννογὰ αὐτίκα ΡΕοΡΟΤΙΥ ππδαης ος ἐν ἠπδέκηξ,” 49 αὐτοῦ 
παπα “"ομ Εἶνο αροῖ” Ἠσπου Ἡ ἵ οπιρ]ογοά Ἰκο εἰθύς {ο 

. ευάάεα Ονουρ]νέ πει ΏΌνο {στου οἳ “9 ο πο 
.) 

τῶν πρώτων τῆς γραμματικῆς στοιχείων. ᾖἸΜετα!]γ, "οἱ Ένα 
Ἠτηί οἰσπιοπία οἳ ρταππατ. 8ου Ὀε]ους, ϱτ9 ᾱ. 
'. ᾱ 6 διὰ τεσσάρων στοιχείων. Οἵ. ΡΙ]ο ὔ. Ώε ή. Μοείε, τδα Μ. 
ελπᾶ α κοἰάσα Ἰοαί γα πτουρ]νε κο α οτονΏ, Ἠανίπᾳ ἴους 

το οασνίηρε οἳ ο Ναππο, νεο ο] ἔἶνοθο νν]νο Ἠανο 6419 απά ἔοηφιφ 
ραεϊθεὰ Ὁγ νεἰκάστα ππαΥ Ἰανν(α11γ Ίνοας ος πξέοτ απποηᾳ ἸοἱΥ πνοή, 
απᾶ πο οπς οἶνο ΑΠ ΥΥΊνετο αἱ αἲ]. Απά Ένα καστεά ητίίες (θεο- 
λόγος) καγο Ενα νο Ναπηο {9 οἱ {ουχ Ἰοίίογο (Τετραγράμματον) ; 
Ὁ απακἶπα Όνοα ροτῖναρς ογπιοῖς οἱ εἶνο Ρείπιαςγ παπα νετα ος, ἔννο, 
Έπος, ἴοαχ. ὀοφερίνας (4. 1. Π. 14. ), τεζεττίηᾳ {ο ἐἶνα Απποιποθ- 
Ὁ πησπε οἵ νο πάσης οἵ εἶνο Τοπ0 {η Ἐχοά, καχἰν. 6, βαγς: ' Απά 0οἆ 
Ὁ ὔνοννα Ἠήπι Ἠ]α οἵνΏ παπα, νεο Ἰναά πο ργου]ουκ]γ Όθοι ἸςπονΥἩ 
Ὁ τσ πνος: εοποετοίπρ πηεῖν ὲ ἐς ποξ Ἰανε[α] {ος 1ης {ο βροα]ς. 

σος Κος α (ω] αοοοαπέ οἵ νο ΠΙΑΠΥ [νοτίου οοποετηίπᾳ (να 
πο Ναπιο κος Βποι, Ὀία, ΒΜΙ. «οἰνονα]ι”: απά οἳ νο αοπιρὶ {ο 
ο ἀδοπε(ν νο Ῥγελιαροτεκη Τείγασίγε νε] (ἶνο Ηεῦτονν Τείγαφγανι- 

ππαίον κου Οπάνοτον, η. γα. ἵ. 4. τς ἸΤεϊος, Ῥγε-βουγ. 
ΡΜ. 1. 18: Ὠείκωπαπη, 133 Π. 

ο ᾱ 10-80 ο / Καὶ τῶν--μέλη. Τα οσίου ἵ9 οι (ο ἵπ οὖς 

ἳ 600. ι Ἑκτά µε φωνήετα. ὮΤὴοδ οτε οἳ νο ορίρτατα ἵ 
{ο ἵνα [οαπᾶ ἵπ νο πιαρίοαὶ Γοτπ]ας υφοὰ ὮΥ νο Εργρκης {ο 
60.ος Ενας ροᾶ, Άπ οκαππρίο ἵν αἴνευ ὮΥ Ἰοάσπαπη, 26], 
ποια α Λωίγωνι οί Αφαίλοσίκς [ο ργοὐµοίπφ ἀἆγεανα, {ουπά ἵπ 
α. Οπου Οποκὔς Ῥκργτυς τω Ἰαγάσι Ἀακουπα, 'Ἠσας τος, {ος Ἱ 

., [λυὐδοπύ ουοῦ ὁία, ἵ πα πιοά ΕΝΥ μἰοτίους Ώδίμο, 

ΈΌνο πας (ος αἲἲ ποσα, Ίο Όνις ϱο0 Οναέ να “ πίο Οπου ο 

νο 

(115), «πά Ὁγ ἄδετο, { Ωὐσί, ἰ. 14 --- παντα ία α- ἄποκα οἵ 

Ἠκωίίσας, Της πωοπίου οἵ α ἄτοκιαι εἰσατίγ ἰάσμήβοι νο Ἰήν- 

εν) 



. 
σα 

[ . 

ὅαοα ΤΗΕ ΡΠΕΡΑΗΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ Ο0ΒΡΕΙ, 

εΐων πλάι νο θαίλος οξ νο λοών α/ Αρμάν 
ἀγεαπιε: Ίνο ἵ9 Ἀἱδο ππεπεοποὰ 5 α Βαυγ]οπίαα Ὦγ ἐἶνο Βο]νοίκκε 
ο Ἠοκίοῦ, Τλεοφ. «85. Ο, Μαερ. ἱ. 2834 οἩ "νο Ὀνουῖα οἵ πακμῖο 
ντίεη Ὁγ Το”, Έτη, 151 Π. ἵω Ίπεπασας, {. 4. Ἰ πο Επά 
νο Ῥούεος οἵ νο βοτεν γουνοὶς ενας εχρουπάοά: "Τῆνο Αταῖ ἵνοανοα 
πέέοσν α, νο ποχέ ε, νο Οτά η, Όνο {οατέι, νε]ηοῖν ἵς νο παπά αἷο 

οἱ εἶνο 8ονεη, ε, ενα βΠ]ν ο, ἶνο αἰκέλι ω, Εἶνο κονοπί]ι, νήοῖι ἴ νο 
(ασ ἔτοπα Ένα παἰάἁ]ο, εἰνουῖς ου ἱ ω, 8 νο δέφέ οἳ λατοσα, νε]]οῖν 
ἑα]λκς πο] Ποπβοπ κο, ἵνα ροκ] πο α γνοτὰ οἱ ἐταθι, ρετεκεαἲγ 
αθΐτπας, Απά Ένδιο Ῥούνεγς, αἶνο ΑΑΥΝ, Ὀοίης αἲἲ ου ἡπσά νεῖι 
οπο αποϊΊχος, κουπιά οτί νο βἱοτγ οἳ Ηίπα Ὦγ νενοσα ΟνεΥ Ὕνετο επ 
(οτι ο. Πιρροί. τἰ. 41. 

Θών µέγαν. Οἵ Ἐ. ὀαοοῦα Απιαάο, πι Ερίφγαπηπαία 
Απιλοί. ἄγαεσα, ΠΠ. 4. 34, Ερ. ουἶκακ., “Βατναν{{ νου ορίᾳτ, Ἐπνδ. 
υίας π 5, Ε. χἱ. 6, 6ᾳο, 4ο Ἱωάποογαπι Ώεο Π]αά Ἱπατρτοίαίαα, 

Ὦο Βαταρίάο αμί Ρείπιας ἀοου]ε 108. Βοα]ΐροτ αά οπἱσαα Τά νκί λε 
Επιεπᾶ. Τεπρογωπι, 18: οσ] ος κοπέεπ ίση φεουέης Ἡ. Ὑαεκίας ἵπ 
πο, πά Βουταεν Ηία, Εοοῖ. ν. 1] οἱ ἵπ Επιεπάαεε. Ἱ.. . ας, 4 244. 
πιοπαῖέ Ῥρταδίετοα Ρτίας ορίᾳτ. ἀῑκείεῖοα που αοἶαπαι ποππιον 
Βαγαρίάΐς κορίοπι οτί εἱρπίβοατο, κο αἰπιπὶ α οσπι πένα 
τεκρ]εί, 4πο Ἠΐς ἆσας κορίοια νουα] ας (γράμματα φωνήεντα αρρεὶ- 
απ ζυτ) κα ἡπᾶς τεροβ ες οοἱἡ κοἰουηε. Το Μενου γονείς 4ο πο 

{οται Εἶνο στης οἵ Βοταρία, Όαί νο {οσπιπ]α ἵν αν Ι]κεῖγ ἕο Ίανο 
Ὦδεῦ αβοὰ ἵπ Ἠ9 ο.96 ας ἵπ Οναί οί ΤηνοἙ, 

Ειγί]νος Πρ] 9 νχοννη οἳ νο καυ]εσί Ὦγ α ρακαρο οαποοά 
(τοι Κεπγον, Ραρ. ΙΓ οπά. αὶν]. «66-84 Ὁγ Ὠοΐκππιαα, 317 θῶς 

θεῶν, ὁ κύριος τῶν πνευμάτων ὁ ἁπλάνητος αἰὼν (αωονηι, εἰσάκουσύν 

καβρααµ. βαρβαρανω νανσιφ ψηλόφρονε, 
8 1 πάντων χέλυς ἄφθιτος "ος αἱ φορίοια Ρἰαποίας ουταππσο 

Ἡατποπίατα τοοτεπά σα. Ἀίαστου, Ἱ. Δαίωγπ. το Απ, “ι Ίντα 
Αροϊηπίς ονογάαγατα φορίεπα ἰοῖα επε]οίαπα αρ]νπεταγαπα ποια 

Ρταεκίαί ἰπίοΗρί, απ τν φοἶθτα πποδεταίοτεπι παντα ουπα κα,” 
Ώοεις οοπνεγείοπίο οαεἱοκί οππέαπα πποδεταξατ. ἨΜακίπα, Τγτ. 
Πίκε. χἰκ. 4. 363 ἀλλ᾽ ἡγοῦ τὸ πᾶν τοῦτο ἁρμονίαν τωὰ εἶναι ὀργάνον 

μουσικοῦ, καὶ τεχνίτην μὲν τὸν θεόν, τὴν δὲ ἁρμονίαν ταύτην ἀρξαμένην 
παρ αὐτοῦ, δι ἀέρος ἰοῦσαν καὶ γῆς, ἐμπεσοῦσαν μετὰ τοῦτο εἷς πολλὰς 
καὶ διαφόρους φύσεις συντάττειν τὸν ἐν αὐταῖς πύλεμον ὡς κορυφαία 
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-- ΒΟΟΚ ΧΙ. Ο6ΠΑΝΑ. 6, 7 δαοα 

ἁρμονία ἐμπεσοῦσα εἲς πολυφωνίαν χοροῦ σνντάττει τὸν ἐν αὐτῇ 
Δόριβον΄ (2. ὀκοοὶν, ΙΜά). 

π Ενας Βπήθι, ία. ΕΗ, (, ὅσα. κ. ατ “Βλέπε, 

ος Ενα Γαῖνας οἵ αἲἰ νο ολή]άπευ οί Εὔος, Επκουίος, ας πλ], {οἱ]ουνς 
Ένα οπρἰαπα ου οἵ Εἶνο Ώλπιο ρἶνεν Ὦγ Ῥη[]ο δ., Μέφναι. Αὐγ. 4, 

439 Μ. «Ἐοε Εν Ώαπιο Ἠοῦτονν ἵ9 ποτρεοίοά περάτης Το 
Φ αἰλομοτίεκὶ ἱπέοτρτοίαίίου οἵ ρακεΐπᾳ ουετ {γοπα ἐἶνο Ονίπρς ενας 
ος πτο κους ο Οήηρν ἠπν]αυἱο ἵν αἰκο ἔακεν {γοπι {ἶνθ ΦΠΠΟ Ράβοβρο 
ο οἳ ΡΗή]ο, νῖνοτο 06... χὶ. 1, “Ρο ἐπάεεά ἵ 1οας αοίεν αιοαγ οµί ο 
ο ελε ἰαπὰ οἱ ἐλε Ἠεύπηειος: απἀ λετε αἶκο αυ ] ἆοπο πο(λίπφ ἔλαι 
ον «λοω]ά ρωί πιο ἐπίο έλε ἀωπφεον,) τοοείνος ἔἶνο {οἱ]ουνίης ἱπέετ- 

ο Ῥοπαείου : “Ἠο Ὀοπκοὰ οἵ Ὀείπᾳ ο ἐἶνο ταοο οἱ νο Ἠούτοννα, νε ]νο 
ο πασο Δοζυφίοπηοὰ {ο τίκο πρ {τοπ ἐ]νο οὐ]οσί οί 86996 απιὶ ΓοππΟΥ9 

το νοκ οἳ νο παληᾶ, {ος "νο Ἠουτενν ”' 19 Ὁγ πέοτρτεϊαέίου “"οης 
ο νά ὧν "δω 1ο Ἰωὰ ἀναν 

ος 84 πανηγεµόνι Ο, Ἐκ, Γή. Οὐπκίαπέ. χἰ. τὸ σέβας τοῦ κοσµο- 

ϱ ὁ δωβεθηκότως. ΟΓ. γεν. κά Ῥ]ωέ. λίογ. 41 Ἐ διαβεβηκότα 
τῇ δυνάµει τοῦ λόγον. "Ερύοπα Κρονίδην. Ἰκά Α 498, Ο 155, οἳ 
αἰή, Οµγείρρυς Ίντο Γποτρτείαίίοπο {ογίκκδο εροσαν{έ κἰαέυαπι 

ἼἩ Ἰοτία δωβεβηκότοε, 46 41ο ῥεπετο οοπφα]κίας Ῥ. Ἠοκκοπρίως κά 
ο Πρ. Βἱο, {, χε. (ὰ σκέλη διαβεβηκότα) οἱ 319 (Δαίθαλος .. . 
. πρῶτος δὲ ὀμματώσας καὶ διαβεθηκότα τὰ σκέλη ποιήσας): ουτίο 
4 (ποφυσπα Π]αά «ὖ διαβάε ἵπ βτιπο εἰαία ρυρπαη σα, ος ν Ὠϊκά 

ἕ Ἆί «59 οἳ αἰ νά. . Βλ οστας, εἱρηθεκίίομο ἀΐνεγκα Ἠουτγαίους 
: εκ οεμίπο νοςυή διαβεθηκότας τῇ διανοίᾳ, Ργοφγεάίεπίκα οοφίαέίοπφ 

ο αἲ απίς αρρεαί Εωκουίως Γαερ. Εεσπφ. ἐκ. (πιο κ/.) 62ο Ὦ, 
. --- Οµἱκωε, 1. «05 Β, Ῥ]αοάσποπι οἳ Ῥοϊσπποπσια ἐπὶ 
ος. ποσοῦτον διαβεβηκέναι ἐν φιλοσοφίᾳ.’ Ο{. 074 9 8. 
ο π] σαι Ὁ } «εφισιολόγητο Ο. Ῥε Ρε, Ών Ρἰαοίε. Ρλίου. 
ς Βφι Ἐ παραπλησίως δὲ φνσιολογείται τὰ καλούμενα παρήλια. 

ο. ου λ, 



.α1ς ΤΗΕ ΤΕΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ΟΒΡΕΙ, 

ϱ 6 ποτακισχίλιαι, 1 ΝΝ, 1 Κίπρι ἵν. 45 (28) Π., α Ονουκκπᾶ | 
απά βνο” (Πεὺ.), 

ἆ 1 παρὰ πάντων. Ἀείοτο νοκ πγοτᾶς Ὑΐμοι ἱπαστία ἐλάμβανε 
δώρα, Όπί αρρατεπΕ)γ ννουέ αγ ααθλνοζϊέγ οἱ Μ88, οἴέλνας ἵπ νο 
οπἱρἰηαὶ Ῥάδκαρος, 1 Κίπμε ἐν. 44, οἵ ἵπ Εακουίας, 

ἆ 6 Αὐτὸς γάρ. ἸΝοάσπι οἵ Βοΐοπιου η, απ. Το απνος 
εροακέηα η νο ροτκοα οἱ Βοἱοππον πακες Ελ εἰαίπι οἵ νκάσπα 
{ας Ἠήπα, 

4 10 πνευμάτων βίας. “Ὑ1οἱσοπους οἳ νεπᾶς’ (Ν. Υ.), ος ρίγα, 
πιατμίη. 

διαλογισµούς, “Ενουρ]ές ος “τεκκοπίηρε (Ώεαπα, ΤΔε Βου 
ο! Ἠἰκάονν). 
533 α 1 κρυπτὰ καὶ ἐμφανῆ. ἀφανη, πφουίως; ἐμφανῇ, ΤΧΧ, 

εἰέλεν εοογεί ου πιαπίεα (Ἡ. Υ.), 
5 4 ῥωστήν, Δοπίαᾳ απαγ΄ ἍἎῬΙαὶ. Λίο. 681 Ἑ ἁλισθημὴν 

Ὦ 6 Άρκτου, καὶ Ἠλειάδο, ΟΕ. 5ου Γκ. ο Ἠλίο παει ελα 
Άεαν, Ογίοηϱ, απἀ ἔλε Ρἰείαάεε; ααχτ. 11 Οαπαί ἔλου ὑίπά ελα 

οἰωαίεν οἱ (λο Ρἰείαάεε, ο; ἴοοχε (λε Ἱκαπάκ οἱ Ογίσιἒ...τ 3 ον 
οαπεί {Λου ρίᾶε (λε Ῥεαν κο λεν ἐγαν Τλο Ἠου, οἨ, “Λα 
απά Ὁ, “Αα” τεπᾶστεά “ Ατοζατις ” η Α. Ῥ., ατο που πεποτα!]γ 
Ῥε]ογοά {ο ἵο ἰάεη σα], απά {ο τερτεφοπί Εἶνο Οτεκί Βατ. Τα 
Ηοῦτονν οοττεεροπά(ηᾳ {ο «Οτίοα ” 19 299, ππεαπίηᾳ, ποεοτάΐηᾳ {ο 

Οπεπέα] γετείοπα, “Οἶαπί. “Ῥ]εϊκδες ’ ἵ νε τοπάετίηα οἵ πῷν, 
έπ στοπά.) Βου Βπ]ι, Ὀία. οἱ Βέδΐε, Ατοζατας, Οτίσα, απά Ρεϊαδος, 

0οππρατο, ἵπ Τοτὰ Ώετυγς πἀπαταυ]ο ἐγαπα]αίίοι, Ἡοπιατς ἀθκοτίρ- 
εΜση οἵ Ένο Βήοἱά οἳ Ααἰ]]ος, ΠΠ. αν. 8] 

«ΤΊετεσῦ Ὕγετο βρατἆ εκτ, απᾶά εγ, απά φεα, 

Τῆνο ενεγ-εἰγε]ίαπρ εαπ, απά (α]] ου ἆ ππους, 

Απά αἲὶ Όνο αἷρπα Οναί ετοννην νο Ὑπα]ί οἳ Ἡσεανεν; 
Ριεϊαᾶς απά Ἠγαᾶε, απά Οτίοπ)ς παρ], 
Απά Ατοΐος, οα]] ἆ Όνο Ὑγαίπ, νε νο νοθεία ον Ἠηρῖι 
Ἠ]α εἰτε]ίπαᾳ οοαχκο, απᾶ οἳ Οτίοῦ ναί 

Βοΐἱο εαίατ ναί πενετ Ὀαλνος πι Ον οοµας ανο) 

Ὁ 7 ᾿Αρκτούρον. “Ατεζισιςαπά “ Ατοοριιας ’ νοῦῦν τηθαη νο 
«Βοαγ-κοδορετ,’ α Ὀτίριε κίατ η (ἶνο {οτεῖνοαά οἳ Βοῦέοα, “ ὤνο Ῥ]ουρ]ι- 
τηςη. Όσππρατο σαι, 04, ν. α]1 

Πληϊάδας τ᾽ ἐσορῶντι καὶ ὀψὲ δύοντα Βοώτην, 
΄Άρκτον ϐ) ἣν καὶ ἅμαξαν ἐπίκλησιν καλέονσιν, 
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ΒΟΟΚ ΧΙ. ΟΠΛΡΑ, Ί-9 δα ὓ 

Ἡ « αὐτοῦ συρόφεται καί «) Ὡρίωνα Δωκούα, 
ο μυ τν 

ο 8 6 τῶν διανοίᾳ µόνῃ ληπτῶν, 4 ποοᾷ ἀεβπίείου οἵ τῶν νοητῶν. 
ο ᾱ 6 ἀπηντομάτισται. Ο. Ρ]α. λΜίον. γη] Β τοῦτο... ἔοωκν.. . 

ἀπαντοματίσαι. 

539 ο 6 μυάσθαι, µεμνῆσθαι οοπ/εο. Υ1β., ' μνῆσαι Ρτο μνῆσθαι 
(ΕΠοἰα]οὶ). Νεϊενες εἴναπρο ἵ {ος ἶνο Ἰοίστ, 

5 ὁ ἐποπτεία, Ο, 4ο ὃν α, Το πψοτὰ ἵν Ῥτορες {ο Ένα 

πηγκίοσίος. 
ϐ] ο » τηνικάδε... καθ ὃν... Φ], χρόνον. “χρόνον Ἠ38 

ο οσα οπύοᾷ ἵπ Εἶνο ρνγαθος τὺν ἀεί, τὸν ἔμπροσθεν, τὸν ὕστερον. 
το 4, 6, Ον. «16. Ο. Βορὶν. Εἰ. το]ς, Βε]νοὶ. τὸ δὲ ἑξῆς' ἀεὶ τὸν τοῦ 

ο τὰς διατριθὰς πεποηµένος. Τ]νο πιο οἱ Ῥ]αέο”ς γἱαῖί {ο Ἐργρί 
ἵ νατουεϊγ εἰαΐοά,. Αοοοτάΐπα {ο Ὠΐομεπος 1. 1. Β, αθνετ να 

ο. ἄθαι οἱ Βοεγαίεν Ίνα τοεῖγοά Εγκ {ο Ἠορατα, ἔνεη (ο Όγτοπο, ἔἴνεπου 
ο το Ἠα]γ, απᾶ αογνατὰς {ο Ἐκγρι. Βαί Οσετο (Κερ. ἱ. το. 16) 

-- βαγα ναί Ίνο Ετκέ νγοπέ {ο Εργρί. 
σα, 6 { ἐτεχωρίαζον. Ίμαο, Ῥκεινά, 19 οὐδ' ἐπιχωριάζεις αὐτοῖς. 
ο 9] ἆ ι ἱεροφαντίως. Οἵ. Ρ]αῖ. λίογ. 611 Ο δᾳδουχίας καὶ ἱεροφαν- 

ο πίας µιμούµενοι,  Ῥάδκαρο τοίοττίηᾳ {ο (νο ἰπίήκέίου οί ενα 
ο γκκείου Ὁγ Αἱοϊίαάσς, Οἶσπι, ΑΙ. Ργοίγερὲ. η. 63 “Οτρίευς, 

Ἠλοτορίναπέ απά Ῥοεί αξ οπος, αἴπος Ἠ]ν εχρἰαπαίίοη (ἱεροφαντίαν) 
οἱ νο οὐμίος, απ ἔἶνο ἐλνοοἱοςγ οί Εἶνο ἠάο]ς, Ιπίτοδιεος α ρα] ποθ 
οἳ ού Αίγοπ, ἵν. δόη /Ὀείαας [πασά ἰπίο νο πίπος 

πογμετίον Ἱναίοτο νο ατοκίες, ο Οικ Όνοτο τπαΥ ἵς πο οὐδίπε]ο 
ἐο νο (πσα]γ ἀῑνίπο ἀθε]αγαίίου οἵ καετοά Οήπρν (τῇ θέᾳ ὄντως 

ἱεροφαντίφ).' 
δέος ς ὃ λαλήσα. Ἐρείος. ἱ. φ. Το ΤΧΧ τον ὃς λαλήσαι, 

Όωέ ὁ λαλήσει, νο τοκάίηᾳ οἱ νο ναί λί88. οἱ Εωκοῦίως, ἰς ευρ- 
Ροτίοά Ἐν ενα Ὑσένα Ἰωαε. α: Μαιος Ὦγ Γστοινο, 

Ὦ το τὺ δὲ αἰσθήσει ἁλόγῳ δοξαστόν. Ενκουίως Ίνα Ίνοτο αὑτίάροά 
Ένα ἔακί οἱ Ῥ]αΐο: γὺ ὃ «ὃ δέ μετ «ἰσθήσεωι ἀλόγον δοξαστόν, 
πο πο ακομα γ αἰατίης νο πδαπίαα, πλην αοεοτάΐηᾳ {ο 

Όλο θα 1]ος τοπάῖπας ο αν (οσον: Όνο οἴνες (πιαΥ ὃς ουππρτο- 

Ἱοπδσδ) Ὦνγ ορίαίσα πε ν οπτοακοπίπς οπκαίίου, Ἰνοίος νο οὐυ]οσε 
οἵ ορίαίσα, οοπαίοᾳ απά μοίοᾳ, ας Ώενας δείκρ.' Της ουγυσίου 

ος4 11 

-- 

--- 



5.06 ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 608ΒΡΕΙ, 

 (οἱ]ονοά Ὁγ (ςς, Τέκαρω Ἡ, πλ ος ροά αὔῑαί ορίαίονα’ 
Βιορίαπυς αρμοκίς ΄φαοά αΠετί ορίηἰο.” 

Το οἰλνας ουπαἑσωσίίοα 1ο οἀορίοά υγ Ῥεοοίπο: οὐ ρλνθΝἁ ων 
ταὐτὰ ὃν ἐστὶ νοήσει μετὰ λόγον περιληκτόν. τὸ δὲ γεγνόµενον καὶ 
ἀπολλύμενον ὄντως δὲ οὐδέποτε ὃν δόέῃ μετ αἰσθήσεως ἀλόγον δοξαστόν. 

ἆ 6 Ταῦτα γάρ. ἵπ Ῥιαξοῖς ἴοκε, Τέ, 37 Ἐ, εἶνο εἴπακο παῦτα δὲ 
πάντα µέρη χρόνον Τοίοτε {0 ]ναέ Ίνα βοπο Ἰνοίοτα, "97ο απά 
πἰρ]ής απιᾶ πποπ]να απά γεατα, Απά Οία ἵ (οσο Ὦ} καὶ τό τε 
ἦν τό τε ἔσται χρόνον γεγονότα εἴδη, ' απιά 90 Άτα τας απιά αλα! ὃς, 
Ἰοίπᾳ πεποταίοὰ πιοᾶσς οἱ πιο): ος, νι εἶνε τοκά(ηᾳ γεγονύτος, 
ἑπιοᾶος οἵ μεποταίο πιο.” 

δ325δ α 2 τὸ παράπαν. Τ]ιο Μ55. οἱ Επκουίας ουπηοσξ τὺ παράπαν 
η] ἔσεσθαι, Όαξ η Ῥ]αίο Ἡὲ ἴ οοαποσεοὰ Ὦγ τε νι ενα {ο σνίαα 
εἰπακο; “που ὃς εα]οσί αἱ αἲ] {ο ΑΥ οἵ νο ουπά{ἶοπα,' ο, 

ο 6 Ῥ]αΐο αάάς: ΄απά Όναί νο ποῦ-εχἰκίοπί  που-οκίσίοηε, 
ποΏς οἱ νεο απο ποσυγαίο οκργοκκίοπα, αρρατοπγ πποσσῖηα ναι 
Όνο πο οἵ εἶναι 9 αρρ]ἰοά ἔο ναί ἴν πο τοαΙΙγ "οῖπα νε 
ὁ Ἐοουαίτᾳ ᾽ {9 ἱπαρρτορτίσίο, 
10] 536 Ὁ 4 γοῦ ὄντος ὀνόματο “Ύουσπι ὄντος Ἠεπίας εκ- 
Ραπκοτίπι ” (Ποἰπ]οίνεη), Ἐαί ὄντος ἵ9 Ὀσίίας ἴακεὮ ας νο παπα 
ενοῖημ.’ Ο, Ὁ τ εἶναι ὄνομα οὐσίαν καὶ ὄν. 

υς ἰδέᾳ. (. Ρε -ΡΊαε. Ώε Ρίαο, ΡΜίου. 883 Ὦ '[άεα ἴς α Ὀοδβίονα 
καὐαίαηου (οὐσία), πε λοῖι ο λα] { Ίνα πο κα ίκίεπος, Όαέ αἶνοιῖν 
{οττα απᾶ Άματο (εἰκονίζουσα) {ο αἰνκρείοις πακίίος, απιᾶ Ἰνδοσηοι 
νο οπ 18ο Ενας Ὀσίηρείλ ἐἶνοα ἰπέο «νου απά ογἰάεπος, Ἀοσταίου 
απά Ῥ]αέο καρροθοά Εἶναί (]νοφο ὃς εαδέαπους κοραταίο απά ἀῑπίποι 
ἔτοτα πια ίίας, Ἰνουν]ναῖε κα ὑαἰκείηα ἵπ Εἶνο Ονουρ]νές απά ἱππαρίπαίοπα 
οἱ Οοᾶ, εἶναι 9 {ο 8.7, οἵ παπᾶ απά απάσταπά(πᾳ. ἍἈΑτίιοῖα 

«ἀπιῤέίσέ]ι νοςῖ]γ ἐἶνονο {όστις (εἴδη) απά (άεαε, Ἰοπνοῖε ποέ βοραεωίο 
ἔτοιι παθίέος, αν Ὀείηᾳ Ῥραΐίοτης οἵ αἲ ναί Οοὰ ναι πας” 
(Ποἰ]απά)ν ἐταποἰα ου). ΟΕ, ἄταπε, Αγίζοιιςς Εἰλίαι, Ἱ. α6ο 8, 

απά ϱοο 4 6, ποῖο, 

ϱ 4 εἶπον. ϱ“Ναπποπῖας ἔρος αἩὖ αμ) Ῥοψοτίιφ Ίνου τηκ]αἰ, 

ᾳποά αἀδίάστίε, 4ππο ααά]εταί ος ο, αμα πίσσα πποιπίκαο ροζαΐξ, 

τοζυ]ίαφο ᾿ (Ὑ1ρατ). Επί εἶκον, 'Ιἵ οαἱδ, πιΑΥ τοίας {ο Ὁ 1 ἐὰν φῶ 
τοῦ ἀσωμάτου εἶναι ὄνομα οὐσίαν καὶ ὄν, Απά τὰ λεχθέντα ἴο ν]ναξ 
γαρ καἱά 19 αΠ.πΕΥ, 

ϱ 6 λόγον. “Ταρί πια]]οπα τὸν λόγον. Ἰρθαησέ ροττο Ῥ]αϊοπίς 
οτα{οπεπι ἱωτε]Ηἰρίε, αἲ εκ ρεᾳιεπέίῦις πιαπ]{οσίο οοπσίαί ’ (Υρετ). 
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ΒΟΟΚ ΧΙ. ΟἨΛΡΒ. Ο-1Ι δαθς 

υ"μ-αωνωςανωηο αγ 

ᾱν Τί τὸ ὃν ἀεί, αποξοὰ αὔσονα, 624 Ὁ 8. 
547. 8 Μωσῆς ἀττικίζων. ΟΕ. Οσα. ΑΙ. Αέγοπε. Ἱ. 41 Νουμή- 
γιος δὲ ὁ Πνθαγόρειος φιλόσοφος ἄντικρυς γράφει: Τί γάρ ἐστι Πλάτων 
ἡ Μωῦσῆς ἀττικίζων; “Ὠϊο ΟἸχγκοκίοππας 4ποφς, εἰνοίοτ φπἱάεπα 
μοά αφ αἱ πἆ Βιοΐσαπι Ῥροκείπναπι Ρλ]οφορηίατα Ῥτορο αοοσἆστο, 
παοϊπαίοπεπα τοεραῖέ ΟΥ. κ. 149 (ο. κἰ. 161) τί δέ; νομίζεις τὸν 

ο Απόλλων ἀττικίζαν ἡ δωρίζαν; ̓  (Βαασπιαπη, Απποι. αἲἆ Οεποπιαί 

στο βει 46). 
ο 8 8 Ῥε, εἲὶ, 8. Τῆο Ιπίτοδασίοτγ Ὑνοτᾶς, τὰ μὲν ὁρατὰ πάντα 
Ότο πραπείη ἄν ποτε καὶ µεταβληθείη, Ἀτο πο ρασί οἱ (ο ἀῑτεσί φποία- 
ο σα, Ὅαξ α {γου ραγαρίγαθο οἱ Εἶνο ρτουσάίηῃ γεγκες 26, 27. 
ο 81 ὡς ἐν προτάσα. Ο. Ῥ]α, Λίο. 498 Ο ἐρωτήσεις, οἷον ἐν 

ο σχολῇ προτάσεις, Εἰ γαµητέον, Εἰ πλευτέον, Ἐἰ δανειστέον. Άἲνε. 
το ΣΙ 434 ἐφιλοτιμήσαντο γὰρ οἱ πολλοὶ τὰς τοῦ Οὐλπιανοῦ ἀπολύσασθαι 

προτάσεις. 
ος Το Ἰοξετ «, αποϊεπέ]γ ομ]]οά εἶ (Ρ]αέ, Ογαί. 4326 Ο οὗ γὰρ 

σος τα ἐχρώμεθα ἀλλὰ εἶ τὸ παλαιόν), οατνεὰ ἵπ νους, νγλ8 οοπδρίοποῦφ 
ος ΠπΟΗᾳ Εἶνο οΠετίηρ» αἱ Ώοἱρ)Ι. 
ο 11] ᾱ ι Οἶτε οἷν ἀριθμόν. Ί]νο {οἱ]ονίπρ φποἰαέίου {9 {γοπι 
ο Είαξ, Ον ελε Ἐ αἱ Περλ, 391 Ἑ. “Τοξσπα Ίναπο Ίοευπα οκ νε 
ο Εω, ῬΡπαερ. Εσαηφ. χὶ. ττ, ππάς οοπιρίατος Ὄοηκα Ἰοοίοπον 

το ῬΤαέατεῖνο το ἑευίπνας (γη αο)). 
ἀριθμόν. Όπο εκρ]απαξίοα να Εἶναξ Ώνο οἵ νο Ἀ 19ο λίεν, 

Οσα, Τ]α]ος, Βοΐου, Είπα, Ρπουα, νεκλήπᾳ (ο ἱπερὶγ ναί (Ἴεο- 
Ῥυ]ας απά Ῥογίαπάας Ἰναὰ πο τρ]νξ ἐο Εἶνο κατηο Εῑε]ς, ἀοάἰοσιοά (νο 
Εἴ αν Όνο αγ νοί {ος οι (Ὁ). ο. Ρα, αδς Ε. 

τάξν. Αποζηας εκραπαξἶοῦ να ναί « πα (]νο κεοοπά γονοὶ 
ἵπ ογὔεγ (νάξα) απά Ένα 8υη (ΑροϊΙο) αποἰομίΙγ κεοσπά {ο νε 

Ἡ λίουα. νά, 386 Β. 
[ σύνδεσµον. Α Οτά πιοβπίης καἱρηθά ν.λΑ ἐ)νο σοι) αηέ/οη 
ιν εἰ “μ Ῥ]α, 1986 6 «Έος αν νο Ὠοἱρ]ήκηα «Ἡρρονο, απά δν 

Ν{σκπάσς ενα ρείονὲ καἰά, αροακίηα {ου εἶνοα, ὲ ἴ Ένα νο/εῖο απἁ 
οστα οἵ νο οκ π/εκ όσα Ὑ λεν ε]να ροᾶ, απά ἴὲ Ἰνοίᾶκ Εἶνο Ἰοσδἵπα 
ταπ]κ ἵπ νο φαση οἵ ἶνομο νε ]νο ποια πως ο Ότο ουσ ὲ νο 
Οχκεῖα, απά [πφαίτο {{81νεγ αἰνα]] ἵκο γἱοζοσίουα, {{ νογ κἰνα)ἳ ΠΙΑΣΥΥ, 
8ε, Το ροᾶ, πῖκο α- Ίνα ἵα, ἀαπκοά νο Ἰομίείανα νο ο/η] 

τ Οναί πο ουπηος ου έ οἵ νο ρασ/οἷο {/) 

ες 9 

« 
Γι. 

1 
κ. 
αἱ 



δ47ά ΤΗΕ ΡΠΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 4Ο0ΒΡΕΙ, 

4 ο τῶν ἑλλιπῶν μορίων, Ἔλο οοπ/ποίίοπα ατο οα]]οά  ἀο[ωοίνο 
Ρατίο]ος᾿ Ῥοσβαο ου οχρτο πο Ἰπάσροπάοπέ ος παπα! 
Ὀνουρά, Όαί οπἳγ νο το]αέίον οἵ οοππεχίου ἴπ νο] Έννο ος ποτ ἍἊ 
ποβίοπ ος Ὀνουρ]ές καπνά {ο οποῖι οἴἶνος ἵπ νο παἰπά, δα, 
οκ. ὄν. 31]. 
ᾱ 6 το ΤΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ. ῥῬίαε. 185 Ὦ «Τσο αἴκο αἲ Ένουο 

ἑπκοτίρίοπα, νο πουν Ενγκο]{,” απά νο “Νο ακίτοπηο ''--Ὅπο 

οἳ Ένα πια κἶπας οἵ νο 19ο λίαν.” 

ΧΑΙΡΕ. ο γα ορ 
ποἰζατε, Ὀοῖπρ οᾳυἱνα]επέ {ο “ο (απιρεταία, Τῆο Ῥαμκαρο ἵν 
ἑακοη {τοι Ῥ]αε. Ολαγπιίᾶ. τό Ὦ «Έοτ παγ ρατί Τ απι ἴπο]ησά {ο 
βαΥ ναί ἑππρεταπου ἵ9 {]νο γετγ καπως Ολίπρ ας οο]{-Κπον]οᾶμο, απά 
Γ αρτος γη Ἠΐπι νι]νο ἀθά]οπίοα νο Ππκοτίρίίου οἳ εί ππέατο αἲ 
Ποἱρ]ή, Ἐοτ Ἡξ β6οπις {ο πιο ναί ελ] ἰπκοττρίίου ἵψ ο ἀεδΙομιοα 
α» Ὀοίπρ ο καἰαίαῖον Ὦγ Εἶνο ϱοᾶ οἵ ἔἶνοκο πο οπίας, πκίοκὰ οἳ 
Πα) αν 1 Ες καἰαίαίου “Πα " ννοπο πο τιρ]ε, απά ΕὨναξ νο 
ορ]. Ἰπκίοκά οἵ Οπ]9 (ο εχ]νοτὲ οπο αποῖ]νος {ο “ὃο Μεπρεταίο”... 

«Της, Ἰνούνενοτ, Ίο α΄ Ῥτορ]νοξ, ἵν εχρτόθκος ταί]νοτ α5 α τά άῑο 
{ος “Κπον Ο1γκο!{” απά “ Βο ἑσπροταίο ”' απο νο 81ης, αν Ένα 
παστίρίοπς απά 1 αγ.) 
638 ο Ἰ τὴν ἄγαν ἐνάργεαν, " Ώνο οχίτεπιο Ἰποίάἡγ. Της ἵς 

Όνο τοπ ἵπρ ἵπ Ῥ]αέατοῖν, απά ἵς, ρεταρα, Ίποτο κηἰέαυῖο ἐο Ένα 

βοΏ90 οἱ ]νο ραδεαρο Εναν ἐνέργειαν, “κοκ {Εγ,” νεληεὶν ἐς κα αέοά 
{ο έ ἵπ νο 88, οἵ ἘΕανουίας, Τῆο ἔνο ποτᾶς απο οὔεη Ἱπίογ- 
επηρεᾶ, 

Ὁ 2 Ποταμῷ κ.τ.λ. "Ἠετας]εἴεας φοππεννΊνοτο καγ» Εναξ αἲἲ παν 
ππους, απιά ποζλῖηᾳ ἵ9 αἲ τουί, απιᾶ οοπιρατίηᾳ οκἰσείπᾳ Οΐημε ἔο Ένα 
είγεσπα ο 4 τἱγεχ, Ίνο 8479 Εἶναξ “γοι οππποξ κίορ ἐν]ου Ἰπίο ιν ἍἊ 
καπιο τίνος.” Τη νο Τλεαείείωα (181 Α) ΡΙαΐο οα1]ς νου νο οι 
Οίς ποίῖου οἵ α οοπ πια] Πακ τοὺς ῥέοντας, ' νο Ποπίπα Ρο  ἍἊ- 

κορλγεγε,’ απά Ργονδη{]γ Ίνο εροα]κ» οἱ οἱ τοῦ ὅλου στασιῶται, οι 
νο τηα]κο {νο απίνογκο αἰαπά κ] (Ρας, Ογαε, {ο Α), Οἱ. Ἡν- 
ναίατ, Πεγασ]είεί Εεῖ. χΙί, ν]ο ρἶνου νο Ποογείηᾳ τείστοποα. Ἅ 
Ατκίος. Μείαρλ. ἵν. 5 (11. 6. 18): Ῥ]αε, Θα. μαι. φις Α; Ἰάσι 
[δε ετα Ἁαπι, έπᾶ. 55ο ο: ἰ τὰ. Όε ΕΙ, 1918. 

Ὁ 4 κατὰ ἔξων, ' ἵπ α Ρρεγπιαπεηέ αἰαίς,) ος" ἵη Εἶνο βαπηο ουπά σα” 
ΟΕ Ζεἴ]ος, Ργε-Βοσγαείςο Ρλου, . τα, πο, “Τὴς ποτᾶς, οὐδὲ... 
κατὰ ἔξων, Άρρεατ {ο ππο {ο ὃς απ εχρ]απαἔοςγ αἀδίοη οἳ Ῥ]αίατοὰ, 
Πετας]είέας οςΏ. βοατου]γ Ἠαγο βροκοη οἳ θνητὴ οὐσία, απιᾶ Ὑνο ο 

209 



Ῥοοκ χι. ΟΠΑΡ. ΤΙ δα8ῦ 

Ἰακδ!γ Ἱνεὶρ κοεἶπᾳ ἵπ κατὰ ἕξιν (νήεῖν Βο]νασίος, 91, Απᾶς α ἀἱβ- 
οα1εγ) νε Ατίκοε]ίαν Βέοίο Τοσαι οἳ αχρτοείοῦ. 86ο Ζο]ετ, 

Διοίοε, 198, οἳ ἕξις. 
.9 1 εἶτα βρέφος. Οἵ, 8οποςα, Ερ. χχῖν. 69 (ᾳποιοᾶ Ὁγ Ἠ/γάει- 

τ. Ἰκομ), " Ἠο απο ἁγίαης ἀκί]γ: {ος εΥετΥ ἆγ 8οπηο ρατί οἱ Π{ο {9 
ο Έλεν αγ; απά ενεν ηλί]ο νο απο μτοπίπᾳ, {ο 9 ἀοοτεκαίηᾳ. 
πο Νο Ίανο Ἰουξ ους ἵπίαπογ, οας Ἰνογ]νουά πεχέ, απὰ γεν ους γου : 
ο ΕΠ ρακὲ πια, ετεν αρ {ο γεκετάαγ, Ίνας ρεγϊκ]γεά: Οία γετγ ἆαγ 

ο πο νο ατο ρακεῖης νο αὔνατο Ὑ τν ἀεαίι. ασε ας ἴξ ἶ πο Ένα 
Ότο Ἱκεὲ ἄτορ Οναέ οχ]ηαυκίς (νο πκαίε-οἱοείς, δέ αἲ! ναί Ίνα Ποννοά 
ο αγ Ἰείοτο: 9ο νο Ἰαοέ Ίος, ἵπ πο] Ὑνο 6696 {ο ὃς, 19 πο 
ο αἶσηα ἵπ νοτίως ἀεαθ, Όπί ἴ9 αἶοπο ἵπ οοππρἰεείηρ ἔε. Ίο Ίαγε 

ος θοπις το Τξ Όνεν, Ἱναξ Ίαγο Όουη Ίοπς οοπηίηρ. 866 αἶκνο Ερίη. 
ΕΕ. «81: εἴ. Ῥ]ή]ο Σά. Ώε οερλο, 544 Ὁ. 

τν 6 6 πυρὺς θάνατο. ϐὉΟ, Ἠεταοὶ. Κε. (Εγναίετ) Εγ. ααχν. 

ο 4 τ εἲς τὸν αὔριον. Ἡξ Β6ΕΙΠΦ ὨΘΟΕΑΦΑΣΥ {0 ΒΙρΡΙΥ ἀποθνήσκει 
Ίοια Ῥ]πέατεῖ, Γπκίοκὰ οἵ τεροαείπᾳ τέθνηκεν, οι 9 Γουπά 
ία Ὦ. 

4 8 οὐδ' ἴστω, ἀλλ’ ἐκ τούτον µεταβάλλε. Ἐν γάεπ σας (Ρίω. 
Ὅο 493 Ἐ): Ῥ]αίατον Ρούλα ρα Ἡτοῖο οὐδ᾽ ἑστίν, ἀλλ᾽ ἐκ τούτου αὐτοῦ 
σος μεταβάλλει, ν]ήεῖν Ίνο τοπάστα, “8οὰ εκ 11]ο Ίρφο 6.εο ἀεΙοίέυς αἰίας 

ο εκ αἲἷο πα ἰοπίυας {ασει».) 

640 α 6 Οὔ (-- τοῦ χρόνον), νο ρασ νο ρεπήνο, ἐξ οὗ Ἱ. 
ΕλΜοϊἴων ανοκκοί ρτποροε/ο ἐξ, αἱ πρυά Ῥ]αέατεὶ, εχραηρίέας” 
(ΥΙμαὴ. Οἵ, 619 ο 6 οὗ πρότερον οὐδέν ἐστιν οὐδὲ ὕστερον Ξ- 'ἴπ 
ποια ἵν πο " Ἱαίοο ”' ος “"απετ”” 

Ὁ ιτ ἐκδνόμενο, Ἰ γΕοπυαε τειᾶν ἄγαν ἐκδνόμενος, {ο νε] λοῖι 
Ίνα καρκο.έ. ἅμα καὶ λεγόμενος, Ἠλλοἷν 9 οεγίαπΙΥ πο ππρτονεπαεηέ. 
Ην ἄγαν ἐκδνόμενος, ο ΠΙΑΥ (ταπα]κίο "τοι Ον αραΐπ ος 
τοβκος Ηέρε φως αισαγ παπά Ίονου μα. ΟΙ, Ρα. αεί, Η. τή Ε 
τοῦτο καὶ ἐκδεθυκέναι «ὃ καὶ οὐκέτι ὁσαύτως δοκεῖν (Βοικακ). 

ἀ Ὁ 3 ὥσπερ αὐγὴ βονλομένοις ἰδεῖν, ἐξ ἀνάγκην δᾳστάμενον. Τΐνο 
ἳ βολο ἵν ἀρκίτογοά Ὦγ Όνο ραποξιαίσα ο: ἴνοννα Ὁγ ἨγΗσαλνασλι, 
| Θαωήυτά, «πά Ὠἱωδοςί---ὥσπερ αὐγή, βουλομένοιε ἰδεῖν, ἐξ ἀ. δ. 

Ὁ 6 συννέµησιν. Το οσα ΠΙΑΥ ἵνα ἀοίοπᾶσά ὮΥ διανεµήσεως, 
Ρε, Απίκος. Ώε Λίωνάο, νΙΙ. }, Όωε ο κλνου]ά ρετίναρα τοκά σνννό- 
µησιν, {ος πει οππρατο Ῥ]ωι. λον, τούς Ἐ θεῶν καὶ ἀνθρώπων 

ἄστν κοιὺν ἐνννοµησομένων μετὰ δίκης καὶ ἀρετῆν. 



δα6ς ΤΗΕ ΡΠΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ αοβρει, 

6 5 ἐγκλίσες, 'Ἰαθεκίοπα,  ᾳταπικ σα] ἵεττα αρριεκδ]ο {ο 
Ένα «ἴναηρος οἱ {οται ἀεποιίπᾳ Ῥετεοπα, γοίσσς, ππουᾶς, απά (ας 
Ἰεγο) ἔρηκοα, 

6 6 οὗ, μεπῖέένο ραγ ντο ας αἲ ρᾳο α 6," η ποια, ἃς” 
ϱ 8 τὸ κατ αἰπό. εν Οία πεκάίηᾳ ὁ Θεός πουκὲ αΙ ἵνα νο 

εαυ]οσ, ας {π ΠΙΥ ἐταπα]αίου. Ἐπί νι τὸ κατ αὐτόν ἳ, ος τὸ 
κατὰ τοῦτον Ῥπ{ατοῖν, νο πποκπίηα νε] νε απά οπἳγ Εναξ νεοῖν 
οὐστοκροπᾶς {ο Ἠίπι ἵς τεα] “είπα.” ” 

ἆ 3 πανηγνρικῶς, “05ο πποᾶο εκ οπιπῖφ μεποτία Ἰνοπαίνας 
οἱεπηος οοπγεπίις οοπβαπέυτ’ (ΝγΗ.). Τις ποίετεπος {ο Ένα 
Ργοπιίκοµοις Ὠπίατο οἵ νο ραυ]ίο (επ να]ς 9 πποτο αρρτορείαέο 
Ίνετο Εναν ΑΠΥ αἰ]αείου {ο “ ροπαρ’ ος ' πιαρηίβοσπος, ασ ας ἴ 
ροπηείίπιες {οαπά τω να νοτᾶ. ΟΙ, Ίκους. 458 Ὁ; Ῥοἱγὴ, ν. 34. 3. 

ἆ 4 ἑτερτης Της απῖγ οἵ ' νείαρ’ εκοϊαάος αἲἲ ἀῑπετεπου 
ος οἵνεγποκα, {ος Εις 5 α ἀερατίατο {ποια “ Ὀοίημ’ ἑονατᾶν " ποῖ- 
νεῖηρ. ΟΕ. Ατίκίοί, Μείανι, Ηἱ, 4 διαφορὰ γάρ τις ἡ ἑναντιότης, ἡ 
δὲ διαφορὰ ἑτερότης. Ῥ]αῖ. 1ο2ῦ Α. ἑτερότητος ἅμα καὶ ταντύτητος 
ἐφαπτόμενον, 1983 Ἐ ταύτην δὲ τὴν ἐν ἡμῖν ἑτερότητα καὶ διαφορὰν 
οἶδεὶς διεῖλεν. Έοτ Εἶνο ννοτὰ ΄ οί λεγπεκε ᾿ οοππρατο Ταγ]ος”ς ἐταπεῖα- 

εμσω οἵ Τα]. ος νε λίγηεγίεε, Η "Κποπ]οᾶμο ἵα ἵπ α ουταῖη 

τεκροςξ κορατα(οά ({τονι Ἡν οὐ]οςε) Ὁγ οίδεγπεκ) ἾἸπ νο {ουποῖς 
Ταγ]ος φποίες {γοτη Ὦαπιαδεί ας, ἑτερότητος μὴ οὔσης μηδὲ γνῶσες ἔσται. 
12] δ890 αι τῆς ἀρρήτου προσηγορία. 8ου ϱ19 ἆ 6. 

84 ἐν τῇ µεγάλη Ἐπιστολῇ. Ρα. Ερία, τῇ, 3. Τε 
ερἰεί]α, ρτο[εκείηᾳ {ο νάνο Όσοι αἀάτοκκοά Ὁγ Ῥ]αΐο ἓο Ένα (γ]οπάε 
οἵ Ὠΐου οἵ Έγτασυ»ο, ἴν καρροφεά {ο Ίανο Όδου οοπαροφοά Ὦγ ους 
οἱ Ῥ]αΐο)ς ραρί]ς, 

ο 6 Το σαήοού ἐο πλ ῥώ πισω. 
Ερία, Π 314, πε ετο Ῥ]αΐο 9 καρροκοὰ {ο πιτῖο {ο Ὠϊσαγείας ενος 
γοιΏµες Όντας; "οι αγ, αοοοτάἶωρ {ο νηαε Αποζηἥσιιις (ος 
της, λαέ 1 ἀἱά πο ᾳἶνο γοι ΑΠΥ αἀθεφυκίο ἀεπποπκίταίίοι οὀποέΓΗ- 

πρ ἶνο πλέατο οἵ νε Εἰτει Όαμ9ο (τοῦ πρώτον). 1 παυκὲ Ἡοπανες 
εκρ]αίΐη Ἡ {ο γοι ἵπ οπίρτοσα, Εἶναί ἴ{ αὐγτλίηῃ ε]ου]ά Ίαρρεα {ο 
τΙΥ ἐαυ]οί ἵπ νο τεπποῖο ρατία εἶε]νοι οἵ 8ος ος Ἰαπά, αγ οὖς νο 
τεκᾶς ΤΙΔΥ Ίδαγη πομίηρ.” 

Τ]ουυ Ῥαυοαξος 0651 Ἰιατά!γ ἐο αφίεγ πια Βταπάν ας 
νο ᾳτουπάἸθακηθκα οἱ “Εἶνο Νοο-Ρ]αίοπίς αακαπηρίίοα οἵ α μοστοξ 
ἀοείτίμο, οἵ νε]ήελ πο εΥεὮ νο Ῥακεαρος Ὀτουρ]νέ Γονατά ους 

οἱ νο Ἱπείήξίουφ Ῥ]αέοπίο Ἰσέέετο (ν], 31 6; Π. 314 ο) ουπιαίη 
ὁν2 



ΒΟΟΚ ΧΙ. ΟΗΛΡΗ, ΣΙ--13 δ00ᾳ 

εγἰάεπος (Βπι εν, Οία. Βίοφγ. ' Ῥ]πίο,' 498 Ὁ). Τῆνο Ἰκίοςγ οί 
πες (ο Ὠϊουγείας ἐν ἐοὶά Ὁγ Ῥ]αἑαχοὴ ἵπ νο Γέ{ε οί Πίο. 

Ὦ τ΄ Ἐσημειώθη, Ῥα. ἵν. } (Βορί.) “ ἔνοι αρ,’ Κ.Υ. Το 
"ΐοσπα οἳ Εἶνο Ἠοῦτενν γοτὺ ἵν ἀοαὺῖγ αποπηκ]ους, ΠΟ {ος ΚΡ2. 

δ]) ο 43 ἵνα Θκὸν εἶναι. ᾖΤαΐΐες, Οµΐπεε, 49 "Ρος οἵνη τε]]- 
Εἶσα 9 Ενα ρ]]οκορ]ήο πιοπο]νείκπα, πι γε] οἲν (ἶνο Ὠείεγ οοἰπείάες 
υπ ν νο ἰάεα οἵ ροσᾶ, νο Ἰνα]λεί {η ρτονίάεπου νε εν νο οοπ ν{είοπ 

ο να Ένα γνοσὶὰ 19 Εἶνο νεοσ]ς οἵ Τεβδος απά νο οοΡΥ οἵ ἴἶνο Ἰάεα, 
ο Ίο ἀῑνίως ποτείρ ἵ οπς πε υἰτέιο απ Κπον]εάμο. Ἠίφ 
ο πποτο Ῥοραίατ πὔοταποςς αΌουί Οοἆ ος ἴἶνο ροᾶφ απο οοποείνεά 
ο τσ να καπως πα Ο. Ρε -Σαμΐπ, Οολοτί. αἆ Οεπι. απ. 

ο 88194 ὁ παλαιὸς λόγος. Δελοὶ. Κωλνης, ἵπ Γ «00. ἵν. Τ1ῦ Θεὸν 
το μὲν τὸν δημισυργὸν σαφῶς, παλαιὸν δὲ λόγον λέγει τὸν Ὀρφικόν, ὃς 

ο Σεὺς ἀρχή, Ζεὺς µέσσα, Διὸς δ ἐκ πάντα τέτυκται. 

8ου νο ποίος οἩ 10ο Ὁ 3. 
ἀρχήν. Τῆνο απο φε]νο]]ασί οοπίπαδς; “ Απά Ίνα ἴ9 νο “" πορῖη- 

πῖηα” α ολείοπέ οπ..ς, νο "“οπ” αν πα] οπ.56, απάἁ (νο 
ΑΜ πιά ἁ]ο ”' α. οὐ παἳ]γ Ρτορεπέ {ο αἲἲ, Ονουρ αἲ] ΠΙΑΥ Ῥατίακο οί 
πα ἵπ γατίους νναγν. 

ο 4 εἰθώᾳ. δε: ΄ΛΙκο Ὁγ εὐθείᾳ Ίνο εἱρπίβος γε]ναὲ {9 ἆοπο 
ο αοουτάίος ο Ἰπκέίου απά ἀθνοτί, απά που ἀογίαίίου, απά -- 
ος ἄθνετο Ὁγ οπς τυῖο; γλή]ο (]νο γεογὰ περιπορενόµενος ἰωάίσαίος μις 

ο Ιαν ἵν ἆσπο οἴογπαΙ]γ, Ενα νε] ῖν ἵ αἴνναγν η νο σης πποῖθ 
απά νο καππο οοπάἶοπα; [ος η Οήηρς φεπεἰυ]ο (ἶνο εἰτουπαίεγερος 
Ίνα Οκ πα εγ.” Τῆνο εἶγεῖο ἴ9 Εἶνο πο Άρυτο οἵ αἰεγηῖεγ. 

5 { Γεριπορενόµενο. Το Βε]ο]ίοα ἵπ Βεκκετν Ατίκος 
λωπάο, νΗ. Ἰ, ΌνοαρΏ ουτταρί απά αοατου!γ ἰποηρίυ]α, εἰσατ]γ 

ος κατὰ γεωμετρικὴν ἐπιστημονικωτάτη ἀπύδοσις περιεχοµένη καὶ τῇ ἐν 
3 τοῖς τόπους ἐναντιωτάτη θέσει κατὰ διάµετρα ἑστηκνία λαμβάνει μὲν ἐξ 

αὐτοῦ τὴν ἕδραν τῷ ἀεικωήτου τῆς ἀξίας καὶ οὐρανοῦ περιδινήσεως. 
οοᾶ α. οοσυργίηᾳ (ἶνο Ὀομίωπίως, πιἰάά]ο, απά οπά οἱ αἲἲ Οήορν 
πια} ἴο ουππρατοά {ο α ἀἱαπισίος νε «ρδκκος αἰταἰρ]ή Οτουρὴι 
Ένα ουκ! ερίνοτε, απά ἴν αἲ νο καπως πιο Ὦγ ἴα πονοἱαίοα 
οαττίοῦ τουπά Εἶνο εἰπεαπαίογοπος,” Της πεσγρτοαέου ἵ οοπβγπνοᾶ 
ὮΥ αὖἩ αγίου ῥάκκαρο τω νο κατηο ἐγοβίίκα, Ὦν,-Λεἰκέοι, 1 Μακάο, 
ἰ. 13 (Θεὸν) αὐτὸν μὲν ἐπὶ τῆς ἀνωτάτω χώρας ἱδρσθαι, τὴν δὲ 

ο) 



ὅδδια ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ΟΟ08ΡΕΙ, 

σελήνην, καὶ τὸν πάντα οὐρανὺν περιάγεν. ΟΙ. να, 6 ἐπὶ κᾶν 
δζκνεῖσθαι πέφυκεν τὸ θεῖον. Το ρτονετὺ ἠκο]ί {9 φποοᾶ αἲ να 
επ οἵ νο κα1πο ἐτοκείφο, ας (τοπ Ῥ]αίο, Όοππρατο νο ἀοκοτίρείου 
οἱ Οοὰ Ὦγ Χοπορίναπος αν α- ἸοπποβἙποσυς ερίνοτο, φοπα(ἴνο ἴπ αἲἲ 
Ρατία, ἵπ Ἡἱρροί. Ρλήος. χα (Ώήε]ε, Ώος. ὄν. 66ρ). 

ἐυνέπεται δίκη. ΟΙ. ΟΥΡ, Ηγνιπ. 64. 1 
Ὅμμα Δίκης µέλπω πανδερκέος ἀγλαομόρφον 
ἡ καὶ Ζηνὸς ἄνακτος ἐπὶ θρόνον ἱερὸν ἵζαι, 

οὐρανόθεν καθορῶσα βίον θνητῶν πολυφύλων. | 
ΟΕ. Ώεπποκέ]ι. ο Αγίοζοφες 13" Ῥ]αΐοποααι . .. ας... ροβκκίπααται 
ο ο. Ἂ.. 
αΠοτοπεῖ, -. 

Τῷ δὲ Δίκη πολύπουος ἐφέσπετο πᾶσιν ἀρωγός, 
Νεο αῑέετ επ έ ]οὐυοοκίας Αφίαορλ. 6343’ (Βια] ναι). 

ο 2 Εὐθύτητας εἶδε, Ἐν. κἰ. Ἰ ' Ηἰς οουπέσπαπος 4οι Ἰοϊνολά ενα 
αρείρηε” (Α. Υ.). Το Ἠ. . εἴνππρον ἴἶνο οοπτασίοα, “Το 
αρηίαξ εἶνα]] Ὀε]νο]ά Ἠ[ς (1ος. 

ἆ { Χαρμονή. 4ο κκ. 6 Βερί. «ὐφροσένη δὲ ἀσεβῶν πτῶμα 
ἐξαίσιον, χαρμονὴ δὲ παρανόμων ἀπώλεια. Επφουίας Ίνα ἐταπα[εγτοῦ 
χαρµονή {ο Ώιο ἠτεί εἶπαφο, 

14] 6884 34 Θων ἐκ Θεοῦ. Τη9 ογλοᾶοκ οοπ/{οκκίοῦ ανου]ά ἵνα 
βεί αραἰπδί αΏγ πποτο απεκοπαυ]ο ρ]γαρος, 

8 6 Κύριος παρὰ Κνρίον. (Οεῃ. αἰκ. 44 Τλεν (λε ΤΟΚΡ παἰποᾶ 
προ δοάοπι απά .ρον 6οπιογγαλ ὑγήπιαίοπε απἀ βγε /γοιν (λα ΤΟΚΡ 
οµί οί Ἀρασεπ. Ἐακουῖας Ίνας ᾳἴνεν αἩ ἱπιροτίοσί απάἁ Ἱπασουγαία 
φποίαείοπ, Ὀπίηρίηα νο κοοσπά “Τοτὰ ” πτοπι Ένε επ οἳ να κεπίσπος 
απά κο ἶηᾳ ἵ εἶοθο {ο Εἶνο Βγκε, {ο ππακο ἴξ αρροας ναί ἔπο Ῥετ. 
βοη5 τὸ ππεπ]οηθά. Τπ Ες Ίνο {οἱοννς Φαδΐπ Μ. ΤΥΥΡΛ. 66 ππ. 
έλπά Ἠο 9 νο Τιοτὰ {τοπα νο Ἰοτὰ νι]νο ἴν ἵπ Ἠδαναπ, Ὠναξ ἵς, 
ἔτοτα λνο Ἀΐα]κος οἵ αἲὶ Οήπρς. Τῆνο Βγποὰ οἵ Βἰσπιίσα (Αα. ο. 451) 
πάορίοά Ένα αππο Ἱποτρτοίαίίου (Απαίλεπια α]): "Ἡ αἩγ οπο 

απογκέαπάν νο νοτᾶς, "' Της νο Ἱοτά ταἰποὰ Άτο τοι νο 
1οτὰ ' (ει. χἰκ. 24), πο 5 τοοττῖηα {ο νο πείνας απά νο αν. 
Βομ, Όαέ (αγ9) Εναέ Ἡε (Ώνο Ἐκενοτ) φεπί ταῖπ τοι Ἠ]πικο αι ο 
Μέτα ὃς απαῖνοπια. ος ὡς Ἱαεὰ ο 8ος οιαταῖν μοι αν ο 11 ο 
Όντο Εαίλνοτ Βου Ηείεία, Οοωποίίκ, Π. τού. 

Βυοἷν πηίκακο οἵ εἶνο ραδδαρο ἶα, οἱ ουασκο, {οτ]γ απ) ασθαλίς. τν . 
«Είπε ἔτοπα νο Ἰιοτὰ ̓  ρτοῦαῦὶγ Ἱπδαπς Ἡρ]έηίπᾳ, αν νο Πο ο 
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ΒΟΟΚ ΧΙ, 0ΗΛΡΒ, 13-16 δθαα 

ο ΚΙνρν 1.1; {ο 1. τό, ος νο τεροξίου παΥ ὃο ἱπίοπάεά, 
α. Ομ νίη Ενουρ]νέ, ἐο οπιρ]νκκίκο ἐἶνο οχἰταοτά(παώΥ οἰνατασίετ οί 

Λου. ο ἂν ο Πούτιν πνοτὰ (38) ἐταπο]α(οά 
Ὁ πῷ Κνρίῳ µον Ὁγ νο Βογοπέγ 9 α οΟΙΠΠΙΟΠ ΕΕ]9 οῇ οουΣ{ΟΝΥ {ογναγάφ 

α εαρετῖος, ποξ Ἠπιϊεοὰ {ο ἄοά ας ἩΠΝ . Τ1ο απιυίρασις κο οἱ 
| στο ποσα λσκηνβρνκθφθνφνκάμάννοον οώτοκυτεον 
το φεροσἰαγ (ος Τε, ἩἨά, ανά ΤἠΠΝ, Ίνας Όσοι α (γαϊε{α] φοωτου ος ο ο 

ο 15] σ8δ Ὁ 4 ΡΜΙο δα. Πο Ππφιαγωπι Ὃοη/μα, πχ. 419 Μ. 
ο Επκοῦίας τοκᾶς τοῦ τὸ ὃν ἰδεῖν, Ὑε]νετο Ῥ]ή]ο Ίνας αἰππρ]γ τοῦτον 

ε ἴδῖν, τεζεττῖης {ο ὁ ἀκλωὴς καὶ ἄτρεπτος Θεός, ἵπ νο ρτουσάἵπᾳ 
βεπίρηος. 

6 6 ὁ ὁρῶν Ἰσραήλ, ΟΕ. 519 α Ἰσραὴλ δὲ ὁρῶν Θεόν. 
6 Ἰ ἀρεάς, Εακευίας; ἀρχάς, Ρ]]ο. 

ο ᾱ Ἰ Ανατολή. ᾖΖασ]ι, γἰ. 1 Βερε. Το Πεῦπενν ΠΟΥ πποσης 
Ἐκαποῖν,” ος “ υαὰ. Ταοἰνατίαϊι ἵ οα]]οὰ α- οοππραπίονι οἱ λίοφος, 
ας είπα οπο οἵ “ Εἶνο ᾳοοᾶ1γ {ε]οννκήρ οἱ Εἶνο Ῥχορ]νοί».᾽ 
'ᾱ ϱ θείαν ἰδίαν φοροῦντα, ἱκανῶς (Επκουίαφ). Της τοκάΐηπρ οί 

ο ΕΗ]ο, θείας ἀδιαφοροῦντα «ἰκόνος, " ν]νο ἀῑβοτν πο {τοπ ἔ]νο ἁῑνίπο 
ο παρε, Ίαν Ὄνοευ αλετοά ἵπ Επφοδίας, Ὀαξ {]νο βεπφο ἵ9 ἐ]νο Δ4ΠΟ. 

554 ο 6 Περὶ τοῦ τὸ χεῖρον. ἘΕπκουίας Ίντο ρἶνου α ντους 
Ἱποίατοπος: Ένα αποασπα ατο ἔακον {γουα ἶνδ ἐτοκίνο Ον (λε 
Ουπ/μκίον οί Τοπφωεε, ας ἵ ποπ οποά αὔονο. 

Ὁ 3 ἐν τῷ Ἐπινομίδι, Τλία ἴ οἰναπροά ἵπ ἐἶνο λΜ98. οἱ Εωκοῦίας 
Ἰπίο ἐν τῷ Ἐπιμενίδῃ, εν νο ον]άσπέ ρατρονο οἱ αγοἰάΐπᾳ α ερ - 
Ρουοῦ {αἶνο οοποστά. Τ]ο γιο οχρ]απαέίοῦ ἐν τῷ Ἐπινομίδι (λόγφ) 
Ἰ ουπβγπιοά Ὦγ Ενα {όστις οί φποίαείσοα ἵπ νο οοπίοπές οἵ Βἰς, χΗΙ, 
Τνας η ἔτι ἀπὸ τοῦ λόγου Ἐπιωομίδος, {ος νεο νο βπά η 18 ἀπὸ 
τῆς Ἐπωυμίδο ΟΙ. Βορὶν. ΕΥ. 317 Οταπιικίσας Βοκκοτί, 173. 5 
"Ακουστά, ὧν ἐν τῇ (ουᾶ, τῷ) Κρεούσῃ, κο, δράµατι. Βορὴι, Εγ. 

687 ἐν τῇ Τνροῖ τῷ δράµατι. 
16] Ὁ ς Καὶ τιµή, Το “Ερίποπιίς, ος “Αρροπάϊκ (ο νο 
ων, Ονουρ]ηξ ἐο ἵνα Εὖνο ποτ] ο κοπο ραρί! οἵ Ῥ]αΐο, πο οί 

Ένα Ἁακίος Ἰήπικο{, Ίπ νο Ῥδκκαρο φποίοά (φ86 Ο) Όνο ααεῖνος ἴν 
τοίαττίηᾳ ἴο νο Ῥοψιατα απά ρτοτοραίάνου οἵ Ένα Ἰνοανοη]γ Ὀοδίου 
τορατόοά α. ἀε[ΐος, 

6 5 ὃν ἔταξε λόγο. Όσπρατο Οποκας λίογραα, Ος (λε Τγήνίήγ οί 
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ὅδαες ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΕΑΤΙΟΝ ΤΟΗ ΤΗΕ ΟΟΒΡΕΙ, 

Ραϊο, 4" Ἰα ἐο ὃν οὐναγτοά Εἶλαὲ (]νο ποτά λόγος, ὃς ἔταβε κόσμον, 
Ἰναν πο «νοῦ απ Ατιίεἰο ρτοβχοά {ο ἴέ; νηοῖι, ἵ οοποείνο, ἴὲ που] 
Ἰάνο να,  ἴ Ἰκὰ Όσοι Ιποπάσα ἴο αχρτοα α ροος Ἐν 

οοπε]υφίοῦ 9 πο αΠοσίοά Ὦγ νο ΠπποςΓΑΟΥ οἵ νο φποαίσα, 
ο 5 τῇ πρὺς Ἑρμείαν, Τῆνο εκει οἳ νο Ἐρίκεῖος ακοττνκνᾶ ἐο 

Ρἰαΐο ἴ αἀάτοκκοά {ο Ηοτπηείας, ε]νο ἁγηκαί οἵἳ Αίατηευς απ Άκεος, 

απά {ποπά οἱ Ατίκίοξ]α, απᾶ {ο Ἐτακίας απά Οοτίΐφοσα, ουν οἳ ενα 
πεἰᾳηνουτίηᾳ εἰέγ οἱ Βοεραΐα, απά ρυρί]ε οἱ ΡΙαΐο. 

ἆ ' τὸν τῶν πάντων Θεόν. Όποκατ λίογραν, μα, ϱο “ Της απ λος 
Ίνεγο ΑΡβοασε {ο πιο {ο οχΡργοκς Ἠήπιβο]{ αοοοτάἶπᾳ {ο Εἶνο αγκίοπα οἳ 
4 Οπεαίος απά α οτεωίοῦ. Ἰ οοποείνο Ειναι τὸν τῶν πάντων Θεόν 
οοστοκροηἆς νε] τὸ πάντων αἴτιον παπά βασιλεὺς ἡμῖν κ.τ.λ. ἵπ Όνα 
ΕλΠ ενω (28 ἆ), νε Ὀπΐνετκο ος νο οι] οἵἳ νο Ὀηΐνετεα, 

Λοροτάΐηᾳ {ο Ον πεετρτεία οι αἰτίου πατέρα κύριον παυξ Τπσδη 
Όνο εἰοτηκὶ κο]{-εχίεπί Βεΐηρ, Ένα Οποπίος οἱ νο Ὀπίνοτιο (2), 
πο 8 οαἱ]εά ἵπ νο Τήπππε ας δημιουργός (2), απιᾶ πατήρ. Ἐπε τοῦ 
Πατρὸς τοῦ Δημιουργοῦ ΤηεαΏς “ἶνο Ἐαλνοτ οἵ ενα Ώοπιίπτρο.) 

ἀ 6 τοῦ τε ἡγεμόνος καὶ αἰτίου πατέρα. ΟΕ, επι, ΛΙ. Βίγοα, Ἴτο, 
πιο 84Υ. Ενα Ῥ]αΐο «αρροατα {ο αχ) υὲ Εἶνο Ἐκθνογ απά Όνο 8ου 
κοππεῖνουν ος οὔ]νες (οὐκ οἵδ ὅπως) ἔτοπι νο Ἠοῦπονν Βοτίρέανες,) 
Επνευίωςφ αἀορίς νο Γπέετρτείαεῖου πποτο οοπβάσπΕΙγ. 86ο Οα- 
ποσει, 11. γα. ἱ. 4. 14 (τοι. Π, Ἰδ. 1 Π., 11 ἡ). 

δ8δ ο 6 Πλωτῖνος ΟΕ. Ζε]ΐες, Οµέήποε, 338 “Το το] {ουπᾶςς 
οἵ ενα Νοο-Ρ]α{οπίο Βε]οοὶ πας Ῥ]οείπας, Της οπιπεπί Οήπ]κος 

πας Ῥογη ἵπ 204-205 Α. Ὀ. αἲ Ἰγοοροϊί ἵπ Ἐργρι, Έος οἴσνεν 
γεαγς νο επ]ογεά (νο ἐεκολίηπᾳ οἵ Απιιηοημας (Βαοσας), Ἰπα. Ὀ, 
444-345 ἵνο νιοπῖ {ο Ἐσπης, απά (ἶνατο {ουπάεᾶ α Βε]νοοί, ουος πι ήσῖν 

Ἰν ρτοκίἀσά ΕΗ11 κ ἀθαί. Ἠο ννας ππίνογκα]γ τενοτοᾶ [ος Ἱα 
οἸναγασίετ, απιὰ Ἰνε]ά ἵπ Ημ] τεκροσί Ὁγ ἔἶνο Ἐππιροτοτ Οα σπιν απᾶ 
μή οοπκοτὲ Βαἱοπίπα, Ἡο ἀῑοά {η Οαππραπία ἵη 2]ολ... Ἠ 
Ἠπίάπρα πετο ρυυ]κνοά αΏογ Ἱής ἀθαι Ὦγ Ῥοτρ]γτίας ἵπ εἰς 
Εππεκᾶς,) 

11] Ὁ ι Κόσμον αἰσθητὸν κ.Ὀλ. Τί φοπἑαποῦ 1ο Ιπίχοδνονά Ὦγ 
νο νιογᾶς Ἴδοι δ' ἄν τις καὶ ἐκ τῶνδε, απ ἵς Γπίσπᾶσά {ο εἶνουν να 
οχοοί]σποο οί ΜΙπά Ὁγ ο σιρετίοςίέγ οτοα {ο Βου, οχοιϊμίῶ 
Εναί αἴκο ἴς, 

Ὁ 6 σταρ (αὐτῷ) ἀἴδιε, Δι Οπωραὴν ουαῤοοίπιν αἰνῷ, ο ο 3 
α 1η Ἰς ἐεχὲ, νο ππραπῖης ἵς Εναί νε ή]ο ΡἨοποίποπα απο ἔταπο- 
ἱεηῖ, νο Ἰάθμς ατο ρογτηκηουί Ὀνουλν ἵπ νο Γπισ)Ηρίυ]ο νγοτ]ά απ 

δυό 



η αμα. ηήἶ ο ου ου ο ΡΕ ο ο πο ο ον ο π μέ 

ο. ο πο σα 
ο νεο οὐ τε πο ος οι 

ος πε ο ο ο. 
ο η πια)ς ονεν παἰπᾶ: ΕΙ Ενουρ] ἵ9 πιοτο Γα]γ οχρτοκεοά {π 

μ. υ. 9. 13 εἰ δὲ τὰ ἐν τῷ κύσµῳ λέγοιτο, συμπεριλαμβανοµένων 
ἱ ψυχῆς καὶ τῶν ἐν φνχῇ, πάντα ἐνταῦθα ὅσα κἀκε. Βπαί παρ 
τὰ Ένα ποσά ἵηα Ρτεφετνεά Ὦγ Εαφουΐας, «χργθκθος Ίποτο οχαο«ἲγ 
"πποππίης οἵ Ῥ]οείπις ἵπ νο Ῥτοθοπέ ραδκαρο, “Ἠίς ν]νοῖθ 

Ῥοΐπέ Ίνετο ἵ νοῦς κρείττων ψνχῆς. Ἰ αἰνου]ά χαπο]αίο "απά εἴνοτο 
ο 1θε Ἰΐτα κος αἲ] Ιπέοϊρίυ]ο είηρε, απά Ονίπρν υε]λοῖν απο οἱ ἔλνοπι- 

ο εείνου ἱπωποτίαὶ ἵη Ενοίτ ονἩ ππάοτνέαπάἶπᾳ απ Ἠ{ο,”. Ἐἰοταίεγ 
ο. οοίσπας ἐο Μιά ας Τΐπηο ἐο 8οαἱ (ΕΛΛ. ἵν. 4. 16 αἰὼν μὲν περὶ νοῦν, 
χρόνος δὲ περὶ ψυχή»). Ἐος Ελ ρουὰ ουστεσείου Ι πι ἰπάουέοά {ο 
Όνο Ἐεν. Ἡν. Β. Τηρο. 

ο Ἰ Ὑσυμένη. Εαφευίας Ίεανος {ἶνο αοπίεπου ππῃπίκηοά: ἵπ 
ο Ῥ]οῦπας 1ὲ ταπς ἴναφ: καὶ παρὰ τοῦ ἑνὸς γεγοηµένη ἐκεῖνο ὁριστὴν 

ἔχει, αὐτὴ δὲ ἀόριστον παρ᾽ αὐτῆς. 
6 ϱ περίλαμφιν. Ο. Ῥ]α, Μου φ3ι Α οὐδὲ σύλλαμψιν ἀλλὰ 

Ὁ περίλομψιν αὐτῆς ὄντα φωτισμόν. 
ἁ τ φῶς  Ἐος Ο9 Ῥ]οείπις Ίναα ὥσπερ, “ἶνο Ὀτίρνέοςς ταππίηᾳ 

ος ἴξ πετο ατουπά Ἰΐπι Βαί ὤπεαχσαγ ποα]ά πἀορί φῶς ἵπ 

ος ᾱ Ἰ ὧν ἀπολαύα ὑποστάντων ὅ τι πλησίον, “απ Εἴν6γ κα αῖσὲ απιὰ 
ο το οπ]ογοά Ὁγ ν]ναίονετ {9 Ώοας. Το πιδαπίηᾳ 8ο6Π:ς {ο ὃς Εἰναέ 
ο νο ρετίαπιο ἵ ρατί οἵ Όνο φαὐφίαπος, αἱ η ἆ 3 δίδωσιν αὐτῶν 

48 --- Τ]νο τοκάίηᾳ ἵπ Ῥοέίπας, ὁ πλησίον, ἴν Ῥεέίας, 
σἍ ἀβ τὸ γοωνῆσαν. Τ]νο τοκδῖηᾳ οἵ [νο Ῥαδεαρο 9 

νου ὡπθν ὦ Ῥμασω ὅσνκἰορὼ το εν ο πρήσω 
τος καρφρσπιν εἶναι νο πιοκπίπᾳ, ' Ἐνοτγήηρ νο Ὀορείς 
ἀοείτο απά Ίστου Εναξ νε] εν 9 ὑοροίου.” 

Ὦ 5 ἑπερότητ. Ο, 619 ἆ 1. Το“ οἹναγησες ᾿ Ίνοτο οοπαἰσίς ἴῃ 
Ην Ὀείορς πυποστίοα]]γ ἀῑΠετοπι. 

Ὁ 6 τὰ Ἠλάτωνος τριττά. 8ου (ἶνο ράλέαρο φ ποσά Ἰ]ουν (641 ο 9) 
τοι Ἐρία, , 11 Ἐ. Το ἐακὲ ἵπ Ῥ]οέπας, απά Ίνετο, ἴ οὐ” 
Εακοά, α- αἴνοι Ὁγ Οαἱκίοτά απά Ὠἰπδοςί ἴ ἀῑδογε (οτι νο ἑοκέ 
οἱ νο οεἰᾳίοα! ῥακκαρο {πω Ραΐο, πει 9 ροτ{οσ]γ εἶσας, δεύτερον 
δὲ περὶ τὰ δεύτερα, καὶ τρίτον πέρι τὰ τρίτα. ἵηπ ομοῖι εἴδιφο περί 
εαπάς α λος ἔν οπ.ο, ἵνα ἆοον πο φαΠετ απακίγορλε ἵπ νο {οσο 
οἴκακο (ΟὙαπά]ος ὁ το) Ὀοσκακο δέ ἰπίσγνοπον. 

6 5 τὴν ψνχήν. Το φνχὴ ἐγκόσμιος 9 Όνο Οήτά πποπινος οί 
Ον εεἰαίέγ. Οαάποσὰ, . 418 απ. «Ταν Ῥτουϊας αθλγωοι οἱ 
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Νωππσηίας (νο Ργέλαροσοσα: Ὁ γὰρ κόσμος κατ αὐτὸν ὁ τρίτου ἐστὶ 
Θεός” 

τῷ κρατῆρι ἐκείψ. ΟΕ. Ῥ]αε. Τίς. τ Ὦ «ΤἼνας Ίνα κρακα, αππᾶ 
αραΐη ροατοὰ νο τοπιαίην οί (ἶνο οἸοτασηία Γπίο ναί {ογπας ορ ἵπ. 
πλ) Ίνα γγας ρτον]ουα]γ πηρ]ίπᾳ νο κο] οἱ νο απίνεσκα, απ 
παἰηρ]οά Ένοπα Ρατ] ἵπ νο ΑΑ1ης ἹαΥ, Όπί πο Ίοπροτ ππα]]ογοά 
απ απολαπρεαυ]ο, ἵναξ οἵ α βοοοπᾶ απά τά απαγ.) 

ϱ 3 πατέρα φησὶ τἀγαθόν. Ο{. ζοψεί, ΓΠπιγοάμαίον (ο Ελενα, 
11 “Το Ῥ]αΐο νο Ἰάδα οἱ θοἆ ος παπά ἵ ον ρετσπαὶ απά ἵπι- 
Ροτκοπα].... Ἡσπου, πλνουέ ΑΠΥ τουοποΙ]αοι ος 6νοῦ τοπικής, 
ἵπ ἐἶνο Βοριδ]ίο Ίνο κροαλα αξ οπο ἐἶπιο οἱ Οοὰ ος μοᾶᾳ, απά αἲ 
αποϊ]νετ πιο οἵ νο ροοά. Ο, Εαναίτη, Ρλήοκορλη οἱ ελα 
Ολγίηίαπ Μεϊφίον, 1δ4 "Το Ὠείεγ ἵ πο ἀῑνίπο ἐο 5 Ῥοοπυφα 
Ἠο ἵν αἰπα]α]νγ . . . Όαε Ὁδοβυκο νο οὐποείνο Ἠίπι αν Όλο ἵπι- 
Ρετευπα{οὰ Ἰ4εα] οἱ Όνο ΑὈφοϊαίο οσο,” 

ἆ 4 πρεσβείων. Έοτ νο (ταπαίνο 8οΏ9ο οὀήρατο Λονοῖν, 
Εωπι, ἵ 

Πρῶτον μὲν εὐχῆ τῇδε πρεσβεύω θεῶν 
τὴν πρωτύµαντιν Ταἴαν, 

18] ἆ ϱ περὶ πρώτον καὶ δεντέρν,. Όπ νο απ οἳ ο κου 
Αθνοπαρ. Ιεφ. Ργο Ολγίη, ΥΕ], απιά οἳ νο 8ου οἵ ο οαρ. κ ἀλλ' 
ἐστὶν ὁ νἱὸς τοῦ Θεοῦ λόγος τοῦ Πατρὸς ἐν ἰδέᾳ καὶ ἐνεργείᾳ. 
557 Ὁ τι τῇ ὕλῃ δνάδι οὔσῃ. Ἴϊνο Ῥγεναροτοκης ' πια παϊποὰ 

Όναί νο οππ9ος οἵ κοπαἰὈὶο Ῥίνεποίπεπα ος ο πανε ἵπ ντα 
ἵ αοπα/ὈἱΥ Ρετοερὅ]α, πος ἵπ απγηῖηπρ οοτροτοα!, πος οτεν ἴπ 
τηκεἸνεπηκ σα] Άρυτος, Ὅαί οπἳυ ἵπ ὉὈπίγ απά ἰπάσοτπίπαία 
πα έγ. ν Τε Ενετείοτο τερατάσα ὉπΙγ αἱ οβ]οίεπέ οπµς, 

απά Ώια]ἱέγ αὖ ρακείνο τιδίίος” (Ζο]]ος, Ῥγε-βοογ. Ρλίος, {. 481). 
ο 9 ἐν διεξόδφ. Τὴο πνοτὰ 9 νατοπε]γ αρρ]ἰοᾶ {ο πα αγ 

ετο]αείοης (Ῥ]αε, Γεφφ. 814 Ἐ), {ο ἶνο ρακείηρ ἴτοια οπο αοῖοι ἴο 
αποῦνοτ (Ῥ]αε, Μου, 168 Ὦ σύμπας ὁ βίος, «ἴ γε διαγωγή τίς ἔστω 

ἀνθρώπον πράβεων ἔχουσα διέῤοδον ἂν ἡ τῆς τροφῆς χρεία καὶ παρω» 
σκενὴ τὰς πλείστας παρακαλεῖ), {ο Έ]νο Ῥάβδαρο πτουρ]ι Η{ο ποοοτᾶ- 
ἵπᾳ {ο νο Βέόΐο ἀοβαίίοι (Ῥοτρὶ. αρ. Βιοῦ. Σο, ΕΙ. Π, αοι 
λογικῆς ζωῆς διέζοδον), ο 4 ποκί]φο ος ἀθκοτίρίίου ραδαίπᾳ {τοπ ος 

Δεκ] ἐο αποξ]νος (Ῥ]αὲ, 1λε Ρἰαοίεία Γλΐοε, 874 Ὦ ἡ φΦυσικὴ διέξοδος). 
Τη ΟἼεπι. ΑΙ. Αίγοπε. ἵν. 635 ἴὲ ἵν αρρ]ίοᾶ {ο νο 8ου οἵ οᾶ, ὁ δὲ 
νὸς. . . καὶ ἀπόδειξον ἔχα καὶ διέοδον, “νο Θοπ ἵ9 οαραῦ]ο οἳ 
ολη {εκίαίοῦ παπά ἀεκοτίρεου. Ίη οςχ Ῥαδκαρο οἱ Επανουίπς νο 
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ο κἁ 

ῬΟΟΚ ΧΙ. ΟἨΛΡΒ. 17-19 δατς 

| ο Ἐπιοκι, 171. 15 καὶ διὰ τοῦτο ! ἡ Ἱ 
μι αμ. ] -, ή] ᾿ 

Δίγοπι. υ. 841 νι Ἠοτίν 
{ο οοσας Αγ ἵπ Ποιες, Π. κὶν. 8 αὐτὰρ 

ἐς περιωκήν: Ο, κ. 146 καρπαλίµως παρὰ 
περιωκήν. ἵη Ὀουῖ]ν Εἶνοοο Ῥάβκαρεος {ξ πποα ης ́α ρίαςο 

ας νο Βε]νο]ϊακέ οἳ νο {ΟΓΤΩΕΓ Ῥαθεαρο εχρ]αίης {ε: 

| ἐξ οὗ περιωπίσασθαι καὶ περιβλέψαι ἔστι πάντα. 8ο ἵπ 
Ἰπεῖκα, βγπεροε. 11 ἐκ περιωπῆς, “Ττοτα α Ῥίαου οἱ οὐκετναέίοι.) 
888 ο 3” µάλιστά ἐστι. "Οπίά εἰ ἔχα  πὶαί {οτίο ο οξίαπα 

δε ζεὶ Πιν 
4 τ νόμισμα κοῖλον, ἐπίσημον. Οἵ. Ατίκοι, Οε0υπονι. Ἡ, 456 

κοἴλος ἄργυρος, “ απκαπιροά αἴ]νος,) “ ναέου.) 
500 ο] Κυβερνήτη. Ο. 611 ἆ 3, ποῖα, 
δ40 4 6 ̓Αμέλιο. Οεπή σας Απιοζιις (Ῥοερλντ. ή. Ρἰουπέ, 

1. ο) ἴ εἰεῦγ ποπ α- α ραρίϊ οἱ Ῥούίπας, γεν νεο Ίνα 
πεπαἰποᾶ ἐποπεγ-ίους γοαςν (80, {, 4 ο), ἀίκοσγ ακίας ποῖσς 
{οι Ἠν Ἱοεέατος, {οι νε]ήον ἵνα αΠοτνατός οοππροκοά αοαε 
.. Ἰναπᾶτοά Ὀουία, ῬογρίγτΥ (τί, ϱ) κὖγ ναί Ίνο νεκ]νοά {ο ο 
εκ[]οά Απιοζιις (Τά ἡνλαὶ υἱο) χαῖνας Όναα Απιοζίις (Νοριίρεσε), 
ο Τοἴ]ας, Οωήήπκε, 149. 

19] ὃν . Κ. Ίπρα, Ολγα Αγηίοίε, Ίο. Η, Ρ. 4Ί, 
ποῖς τ΄ “Τῖατο ἵ αἶκο α νο ἱποτοκήηπα ῥάκκαρο ἵπ Ευκουίος 

(2γαερ. Εο. αἰ. 19) Καὶ οὗτοι ἄρα ἦν ὁ λόγον καθ ὃν αἰεὶ ὄντα τὰ 



γοόμενα ἐγίνετο, ὡς ἂν καὶ ὁ Ἡράκλειτος ἀξιώσειε. Τ]ής ἵψ κο ποαε 

το νο γεοτάφ οἱ 8ε. 7 οἶνα)ν ρτοίορυο ας {ο αρ κοσέ Εἶναέ ένο Αροπία, 
ντ έης αἱ Ἑρίνοκυς, 9 Ίντο πείοτίηᾳ ἀο)[ογα(οίγ {ο νο Ἰοῦίγ 
ἀοσϊτίπο οἵ νο μτεκὲ Ερίνοκίαν ἰάδαλίκε, εῖνοτα Ζαφΐα οἰκίπις κ 
α Οκ ίαα Ὀνοίοτο Οιγίσὲ, απά νεῖνοτα ΟἸσιπεπί φποίος αανοταὶ εἶπιου 
νε τεκροο.”. ΟΙ ὀαμΐπ, Μ, Αροί. ἱ. 46 Τὸν Χριστὸν πρωτύότοκον 
τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐδιδάχθημεν, καὶ προεμηνύσαμεν λόγον ὄντα οὗ πἂν 
γένος ἀνθρώπων µετέσχε. Καὶ οἱ μετὰ λόγον βιώσαντες Χριστιανοί 
εἶσι, κἂν ἄθεοι ἐνομίσθησαν, οἷον ἐν Ἕλλησι μὲν Σωκράτης καὶ Ἡρά- 
κλειτος καὶ οἱ ὅμοιοι αὐτοῖ. Ἑγναίας, Πεγασί. Κε. Εν, ει, εἴνου 
αποξαξίοης οί (ἶνο Ῥαδκαρο {γοπι Ατίκίος, Κλα. 1. 5, Ἡἱρροί. Κε, 
Παεγ. Γκ. 9: δες. Έπμ, 446. Μαιν, νὰ, φὲ) σα, Αμ, 
Ίτό, απὰ οἵνει ααἲ]νογα, 

Ὁ / ὁ βάρβαρος, ονἰάεπί]γ 8ὲ. Τοἶνη. 
6 ὅ τὸ μµεγαλεῖον, 'Όνο ππα]οίγ.) ο Ρα ρε. 

4 5 γυμνῇ τῇ κεφαλῃ. Οἵ. Ρα. Ρλαεάν. 43 Β πι Γοτοϊνοκὰ 
νοἱά απά Όατο ’ (1 οννο). 
δ41 4 4 τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς κ.τ.λ. Οσο. ἰ. 16. Το Ἰαέίος 

εἴαῦφος το τηἰκρ]ασσᾶ, απά Γπαοσαταίοὶγ φποίσᾶ, 

α Ἰ οὐσιώσεως. ΟΥ, 314 Ὁ α, ποῖα, 

90] ο 6 ἡ πόντου ἡ γῆς ἐν πτυχαῖς. Εἰοίπας οπιίέα ἐν πτυχαῖς ἵπ 
Ἰή9 ἐγαπα]σίοπ, ’ αἱ φπἷά Ἰαίο ἐαὐο]]ας νοὶ πιατί νοὶ ἵαττα ου αρα.) 

γ]ΐμεος τείετ Τέ {ο Ένα Ίεανος οἵ νο ἑαὐΐα, ας ἵπ Ἐατ, Γρ. Αμἲ, 

ϱ8 κἀν δέλτον πτυχαῖς, 8 ΥΕτΥ υπυκὶ πποαπίηᾳ, Όσέ νο οτάες οἵ Ένα 
νιοτάς απά Εἶνο οχίτοπηο τατῖγ ἵπ Ῥτονο οἵ νο “ρουϊνας Ἰοοί 
Ροΐπέ ταῖ]νες {ο (νο οοπποχίον νε γῆς Ο. Ἐας. ΟΥ, τόμ ἐν 
αἰθίροι πτνχαῖε; Ὢοη. δή οὐρανοῦ ναίων στυχάοι Βοφὰ, ομαι εν 
1026 εὑρὼν ναπαίαις ἐν Κιθαιρῶνος πτυχαῖς. 
οφθωῥωδν μια. Έος νο οοηκίτασξ]ομ 9οο 516 ὃ 6, 

ποιο, Τ]χο Ραβκαρο {9 ΓἱρΙΗΙΥ τοπάστοὰ Ὁγ Είπαν: ' οἶτοα οοαπάωτα 
βοουπόα: αγία εἶτοα ἑοτά πα. Το βατης Ῥαβκαρο ἴ αποοά αν 
{τοι Ορἶκας Ὁγ Οτίρεα, ο. Οεἷε, τ. 18. 

21] δ43 Ὁ  Λέγωμε. Ρα. Τέπ. 49 Ὦ, φποιοᾶ Ὁγ Ίπεπαευς, 14, 
35.5. Της Ραδδαρο β66Πης {ο Ίνα νο Όδου ονετ]ουκοά αἲ Ετοί Ὁγ Ζοψα 

Ππιγοάναίοπ (ο ἔλ Περωδίίς, 173“ Τ]οτο ἵ9 πο πποπέῖοι οἵ Όνο δα 
οί ρουά ἵπ νο Τίπιαεωα, ποτ οἵ ἶνο ἁῑνίπα Οποκίος οἳ Εἶνο ποτ] ἵα 

νο Βερωίο: απά νο απο Πέτα ΙΙΥ Ἰοὰ {ο ααὶς ἵπ ενας τεἰα ίσα. 
νογ καπ {ο οπο αποετ 9 0οά αὔοτο ος Ὀείοι νο τάσα οἵ 
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το "ώφκσφ νὰ κοήμεωκιή. 896 {]νο ποχέ ποίο, 
Ὁ ᾳ ̓ Ἁγαθὺς ἦν. Οἵ, ΡΙαῖ, Περ. 6ο8 Β. δονφε, οίά, τ8ι “Το 

"1δεα οἵ μοοὰ ἵα 4 οπ 186 45 ο] ας απ Ἰάδα, απά ἵπ είς ροΐπέ οί 
πίονν ἨιΑΥ ὃο οοπαρατοά πε]έν νο Οχεκέος οἱ ἔἶνο Τίπιαεως, ν]νο ουξ 
οἵ Πἶα µοούποκα ετοκίοᾷ αἲἲ Οήηρς.᾽ Τ ἵ9 ονἰάεπέ Εἶναί ἔἶνοτο ς Όνε 

ο ενοςε κίορ {τοι /Εἶνο ἰάσα οί ρου,” γεη]οῖι ἵ9 {ο Ῥ]αίο οπο οἳ ’έἶνο 
ο υσε απά πιο τοαὶ οἵ αἲὶ Οήπρς (ζοπαίξ), απά υε]]οῖν 9 αἶκο 

ο δα οπυφα,) ἓο (ἶνο Οποαίος νε]νο " γγας ροοά,) απά ' ουξ οἱ Ἠϊα ροοά- 
πο ανεαα πικάς αἲἲ Ορ» {ο νο ας Ἰίκο ἐο Ἡ ἱπηφο]{ α5 ροκκἱμ]ς,” 

ο 8 τ φίναι. ΌἨ νο Ώφο οἱ νο ἱπβπ]εῖνο {ος νο Ἱππροταξίνο, 
πο οππος ἵπ ΑΕίο Ἠντίοτα, 966 Μαθλίας, ΟΚ. Ον. 546, απά ο0π- 
ἡ ο... οι. 

ο ο υ-« Τη Ῥ]αέος οατ]ίος νίσυν ἶνο 
ο... «ραλνίοσου ’ (τὸ εἶναι) οἳ Εἶνο Ιπάϊνίάνα! οοπαἰοίοά ἵπ ρατοἰραίον 

ο ἓπ ἴξα Ον Ώ Ρτορος ««4εΠος (τῆς οὐσίας µετέχειν, Ρλαεά. 1οἱ)}, ε]ναί ἵ9 
ο ἓπ ρασαΚίηρ οἱ εἶνο «{άδα,) γν]εὶν αἶοπο Ἰαά ἴταο Ὀοίπρ, Ῥ]αέος 
ο ονα εελείαπι οἱ Οία ΕνδοςΥ ἵ9 ρίνεν ἵπ ἐἶνο Ῥαγπιεπίάες, πιά (ἶνο 

παπαείου {ο νο ΕΊνδοςγ οἱ απῖνογκαὶ ος αὈφίτασί ποίους ἶ9 οφροεί- 
ο Εν πιατκοά ἵω νο φαοκίίου ο Βοεταίθς (Ῥαππιεν. 132), ' Βαῖ ΠΙΑΥ 
ο πο νο Ἴφεας ἵνο Ονουρ]νές οπἱγ, απά Ίαυο πο Ῥτορος οχἰδίοπου 
ο οκουρε ἵη οας πρᾶς, Ῥασηεηίάος 2) 
ο 4 4 ἐπέκενα τῆς οὐσία, ΟΙ. Ὠαπιακοίως ἵπ Ἠέεοι απά Ῥτ. 

679 περὶ τῶν ὑπερθειοτάτων ἀρχῶν οὐκ ἔχομεν ἄλλως οὗτε ἐννοεῖν οὔτε 
ὀνομάζειν ἡ οὕτως ὡς ἀναγκαζόμεθα χρῆσθαι τοῖς λόγοις ὑπὲρ τῶν εἰς τὰ 

Τοΐΐος, Ομ ήπκα, 154 ' Ὀαπικασίυς, ενα ρυρ!] οἱ Ματίπας, Απηοημια, 
απά Ἰωάοτωας, πε ῖνο Ὑγαν Ἰνοαά οἵ νο Βε]νοοί οἱ Άε]νους αΌοαέ 62ο-- 
61ο Αα. Ρ., 5 αὐπιίτος απά [πο]οσίαα] παπα οί Ἰαπιυ]οῖνας, 

οπάρανουσν ἵπ ναίν ἵπ Ἰ γνοτῖκ οἩ Ένα πἱπηκέο βοατοδς (περὶ 
ἀρχῶν) ἵο Απά νο Ἱπδαηα οἵ ἐγαπαείου {γοτα νο ρεἰπιαὶ «πραρου--- 

οἵ Ενα ἱπουπου να 11 οἱ νεηεἲν Ίνο οπηποξ ροα]ς αἰτουρ]γ οπουρὴι 
--ἴσ νο ἱπιορίυίο Ὦγ νο ἱωκοτίου οἵ α εοοοπά απά Οήτά 
υγ.’ 

4 το ὁμοσίσια, Της κο οί Εἶνο ποτά ὁμοσύσιος Ὁγ Ἐπκουίας 
ο οπως ἔση γεασν Ἰοίοτο νο Οσωπεῖὶ οἵ Νίοποα ἴν ποὔοεαυ]ο. ΆΒος 
Ἱ Ἰς Ἰσξέας (ο Ἰής οπἩ ἀΐνοσεφο {π Ανα, Γλε Ποογείές Ἀίοπεπας Δγνοάί, 
αι ο οί ο -Ὁ-υ- 

.. ρ 4ου 

ο. ο-- 



δ434 4 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΝ ΤΗΕ ἄΟΒΡΕΙ, 

ο -.. 

δ48ὓ 1 Οᾳ Ναπεπίως 9ος «τι Ὁ. 

33] ο 4 ἁλιάδα. ΟΙ Ατἰκίοι, Ηίη. Απ. ἵν. Β. 14, 
ἑπακτρίδων. ΟΕ. ον. Πε. Ἰ, α. απ σὺν πέντε τριήρεσι καὶ 

ἐπακτρίδι. 

6 4 µετακυµέίοις, ἶνο ερασος Ῥεέννοεν Ενα Ἱνανος, 1.6, εἶνο ἐτουρ]ν 
οἱ Όνς 8ος, Οἵ, Ἐωχ, Αἰς, οἱ 

εἶ γὰρ µετακύµιος ἅτας, 
ὦ Παιάν, φανέης. 

ὀξὺ δεδορκώς. 86ο Ἰοῦοσῖς, Ρλγγπίολ. ϱ]6: Ατίκος, λε. αἆ 
Αἶεα. Ἱ. 14 εἰ τὸ τοῖς ὀφθαλμοῖς βλέπειν ἡδύ, τὸ τοῖς τῆς ψυχῆς 

δ44 Ὁ 3 διττὺς ὧν (αὐτός) ποια κτλ. Της ἴ {μετ ἴαχε, 
εχοερί ἐλαί αὐτός 4ος» πο αρρεατ α5 ο οοπ]οσίατε: ἵὲ 9 {ας Ῥτοίετ- 
αυἱο {ο αὐτὸ ποιεῖ ἵ απά αὐτοποιεῖ Ο, νελλσ]ι Ἰαΐνος ουπαρουπά ναυν 
ἵν πο {ουπᾶ οἰκον]οτο, Τταπα]αίο ἑλοτοίοτο; “Ἰοίπς Ἠλπικο{ 
ὑννοζο]ά ταα]κος Ἰνολ {νο Ίάεα οἱ Ἠπικε]ί απιά πια]κος νο ποτ]ά α» 

νείης ἵς Οπεαίος.) 

ο 3 καὶ μὲν δὴ τὸ φρονεῖν τοῦτό (γε). Τλο οοα)οσία σα] ἁμλκκ δν» 
εοη (γε), {ος νεο Οαἱκ[οτά τοκᾶς δέ (0), Ὑϊμοι δεν (Ώ, παπά 
Ῥιπάοσί δή, 4ρτου πι Ῥ]αἰο)ν υ4ο οἱ Θἶνο οοπιλήηκέίου καὶ μὲν δὴ 
εκ. γε Ο Ρα, Τλεαεί. 105 Ἐ καὶ μὲν δή, ὦ Σώκρατες, σκληρούς 

γελέγας. Άψπρ. το Α καὶ μὲν δὴ τήν γε τῶν ζώων ποίησιν. . «Ἡ 
Κερ. 616 Ἑ καὶ μὲν δή, ἔφη, σφόδρα γε ποιᾶ αὐτό. ΟΕ. ἨιάΔεΙ, 
Ρἰαί. Αροϊοφ. 188. 

σνντετύχηκε. Ἰ υπδετεαπὰ Οι ννοτά αν τεεττίηᾳ {ο 8οτηο 
εατ]ος Ραββαµε ἵπ ε]νο {ποπ (ή κο νε νεγο Ναπησηίης Ίνα αφοτ]νοᾶ νεο 
{ο νο Εἰτε Οοὰ οκε]ακϊνοϊγ, Οναγνίκο ἶνο ππσαπίηα οἵ νο 
Ῥτεφοπί Ῥαδδαρε ἴ9 γετγ οὔαουτα. 

ϱ 4 ἀποχραίνται. ΟΙ. Ῥ]αϊ, Περ. 686 Ἡ ὑπὸ τῆς παρ ἀλλήλας 
θέσεως ἀποχραινομέναις, "Ύετύυπι οί ἆς ρἰοοτίνας ρτορείαι ” 

(Βιαυσαπι). 
ἀγαθοῦται. Ίνα καῖνο νοίο 1 οἱ μμεὰ ἴα ο Βερίναρίαέ 

ἵπ νο «εηβο οἵ ἀοΐημ ποοὰ ο, 

ἆ τι τῷ ὀξὺ βλέποντ. Ο. Ρα, Κερ. ωσωνώὼ.. 
τοῦ ὄντος τὸ φΦανύτατον δυνατὴ γένηται ἀνασχέσθαι θεωµένη: τοῦτο δ' 

εἶναί φαµεν τἀγαθόν. 
οφ ωφφωιωωω .. 
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πμ οι πο 

ΡΟΟΚ ΧΙ. 6ΠΑΡΒ, 21-23 δ44 ἆ 

ο µας πελοὶν νο νου ρ]νίς απο οχρτοκκθά, ος {ο νο ἀἰ[οτοπέ ρ]ασος 1η 
ο πι ληεῖν Εἴνογ οοσας, 48 ἵπ νε Τόν. 49 Ἑ, ος Περ. 6ο6 Α ἡ τοῦ ἀγαθοῦ 

το ἀδία, Πυά. 698 Ε. 
6 τὸν κνκλικὸν (λόγον)... . ἐγράφατο. Ῥτονα)]γ εἶχο ἐσίέο ορίἑαρἰι 
᾿«ἀγαθὸς ἦν, αποπετίης (ο νο Βοπηδα ΄Ὄοωο πιοτου εἰ, ος “Ἰοοπί 
ΓἼσηο πνογο η (ἱκαίποο. 

ο 38] δδ αι (δῆλον δ' ὅτι ὁ κόσµο). “Ἠποο ρατεπ]γεκίο Εωκοὺ{ί 
ο (ς). Οἵ ροκ] ὲ πιαγ Ίανο Ὄουυ ἱηφετίοά Ὁγ Ναπισπίυς 

{6 πιαῖςο (ἶνο πποπηἵηα οί Ἠΐ9 φποἑσέίοῦ εἶδας. 
απ ἐκῶνο. Τη Ῥ]ας Τμ. 1ο 0 ἐκεῖνο ἵν αχρ]αἶποά Ὦγ ενα ο0Ἡ- 
{εκέ ας Εἶναξ νε]νοίο ἵπ ἶνο Πλκοηοκ οἱ νλλοὶν ἐἶνο ννοτ]ά γνας {γατηθὰ, 
Ονκε ας νο Γπεο]Ηα{υὶο γνοτ]ά, νο Ἰάθαὶ ραξίοτη οἵ νο νἱαϊν]ο. 

ο 4 ἐκ τῶν Διδύμφ. Ατείυς Ὠἱάγπιις να α- ρταπηπιασίαη οί 
ος Αλοκαπάτία, ραρί! οἱ Ατἰσίατοΐνυς, απ ἱπεἱσηκίο (Γἰοπά οί Ααρικέυν, 
ος πλο εἰδίως ἰπίο Αἰοκαπάτία γεν Ὠἱάγπους Ἰοείάο Είπα ερατοὰ (ἶνο 

ος Ον [ος Ἰία καλο (τῷ Φίλῳ µου τοῦτο χαριζόµενος, Ρἰαί. Μον. 814, 
ο Σ. Απιοπίί 8ο). Ὠἱάγπιις Ίο Όσευ γατίουκ]γ οαἱ]οά 4 Ῥγέ]αρο- 
ο ἅταα, αὖ- Λοπάεπιίς, απιά α Βεοῖς; Ὀαί οφ γατίους ἀθκοτίρείους 

ος απο ρτοῦαδ]γ αἲὶ ἆπο {ο (ἶνο Ὠπίυγο οἱ Ἰὴς Ὀοψέ Ἰσπιοννη υνοσίς, 43 
κ ᾿Ἐπιτομὴ τῶν τοῖς Φιλοσύφοις ἀρεσκύντων. Ἐταρτησηία οἳ Ελ] ννοτ]κ 

τος ἆλνο Όσοι οὐ οὰ Ὦγ Ὠ]εία, Ώοκοργ. Ογαεοί, 447 8044., ν]νο αἱκο 
ο Ετος α εἶσατ ποοουπέ οἱ Εἶνο ααἴ]νος, 1υίά, Ῥτοίομ. Ἰο-θο. Πἱάγπηυα 

ος ας εα]]οά Χαλκέντερος ἴτοπι Ἰής Ίπποηκο ἰπάωδίσγ, απά Ἠωβλιο- 
ο λάδας, κοπο Ἰνο οοσ]ά πο τεπιοπαῖνες νο Όουκα Ίο Ἠλά ντο 

(Ανοα, 39). 
546 Ὁ 5 ἁρτίως Ίο Ίανο Ίνοτο α- ποια] ἰπαίαηου οί νο Ίνα 

ἕπ νεεἷν α εἴναγκο οἱ Ίναγοςγ να κοπωσείησα ουπεοσοᾶ, Το Τα όπ 

εοπγεμίσε,) Ἰωκίοσά οἱ μἰνίης (ο ἁρτίως Πα Ῥεορος τωοκβίηᾳ, «)ωφέ 
πο "τοσα " (ουφοῖς, Ῥλγν. 1ο). Το Εποποῖ ἑταπα]αίος, 
ἐπωκείως ο Όνο Ἰαέίη, ᾳίνοι {ο νο Ῥακκαρο νο β1πο αυτά] 
ου ἑγκάἰσίοςγ ποοαπίηᾳ, ναί (νο Ὑγοτά 9 “ἀῑνίπο, ἱπουτροτσαὶ, 

Ἰανίπα α- Ὠπέατο κο οσα, απά αν ἵπ α ποίς: "Τξ ά ϱ84Υ {ο 
β.. ναί ἵπ Ες Ῥακκαρο, ο. ἵπ ΠΙΚΗΥ οἴλνατα, Εκουίας οί (αγίν 

Όνο ἀοείτίπο οἵ νο Αγία πες απά πο Όνο Οµνοίο Εν” 

ὁ κοιὺς ἡμῶν λόγο Εωκουίως ρἱαγν οἩἳ νο ἀσαδίο αρρίί- 
εκείση οἵ λόγος {ο νο αγά (πκεγ εροοεῖ οἵ νο Οποοῖς, απά ἐο Ένα 
Ὠὐνίης Ὑοκά, 

ϱ 4 ῥοώδονε οὐσία, 'Εἰωκίνο, πλοῖ  υφοά Ὁγ Βλακοεροµτο 
ρά 4 {οἳ 

πε κ. 

ο ου  -.-υ.υ τι πο ο ο τν στ αρ μμ σοι 
μι ο το ' 
ας. κ . 5 



δές ΤΗΕ ΡΚΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 408ΒΡΕΙ, 

απά Βου /σπκοῦ, που]ά ὃν  Υοτγ ουπτοπίοπί ποτά ἵπ ἐγαπεαίαα 
νο Ἱαπρααμο οἵ αποίοπί Ρλ/]οβορΏγ, 5, {ος οχαπηρίο, ναί οἳ 
Ηογασ]είέας, ναι Τ Ἰνανο αλοά " Ποσίπῃᾳ ᾿ ας Ἱπστο [αμα ίας, 

ο 7 ἐν εἰκόνι. Ῥα, ακκἰκ. 7 (5ερέ.) ἐν «ἰκόνι διαπορεύεται ἄνθρω- 
πο. Ἠ. Ἡ. εθΕΥΥ παν κοαἴΚείλ ὑπ α σαν ελειο. 
34] δ47 ο 2 τὴν αἰσθητὴν πόλιν. Τα ἐοχὲ οἳ ΡΙΜ]ο (Ώε Μηνά 
Ορέβοίο, 6 Μ.) ἵ9 παπο]ιν οοτγαρίοά {π Όνο Μ88. οἵ Ἐπκουίας, νηοῖν 
μοτο τεκά νοητήν ἱηφίοπά οἱ αἰσθητήν. ΑΦ νοητήν 9 οτ]άοπῖγ 
ἱπαρρτορτίαία, ἵ Ἠαγο τονίοτοά αἰσθητήν {τοτα λΜαπρεγ”» ἐαχκε, 

8 5 εἰκὼν εἰκόνος. Το Ὠ]νίπο Ίπιαρο αἱ οχἰκίπᾳ ἵπ Οοὰ (εἰκόνος) 
ἰ ἀθκοτ]νοὰ Ὦγ εἶνο καπως γνοτὰ (εἰκών) αἱ Όνε Ίπιαρο ἵπ πππη. 

α 6 ὃ µεῖζον. 1 Ἴαγο τοκοτοᾶ νο τοπάἵπᾳ οἳ Ῥή]ο, αν εἲ μείζων 
(Εις, οοὰἆ.) ϱἴνες πο αρρτορείαίο φεη»ο, 

α 7 θάας εἰκόνος Ίντο ΊΠθΚΏς {ἶνδ νοητὺς κόσμος 5 α ος. 
ΟΕ. 646 ἆ 8 Θεοῦ λόγον ἤδη κοσμοποιοῦντος. 

Ὁ / ἡ σὺν αὐτῷ γέγονεν. ΟΕ. Ρις. Τέπε, 11 Ἐ "Το αασι οἑαταἵγ 
το νε οτοπέατο Ὑνας ἱππροβαίυ]α, ναί Ἶνο ἀθείρης {ο ππα]κο α- ποτ 

οἱ πιονίηᾳ Ίπιαρο οἱ οἱογη((γ, απᾶ, λα ατταπᾳίηας α νεανοη, ἵνα 
αλ απ οἴογηαὶ Ίππαρο ππονίπα αοοοτάἵπαᾳ ἴο παπι σας ία 
εγω του ἵπ απίέγ, απά Ον ἵς να νο σα] πια, Έοε 
νι Ίνοτοκα ἆαγν απά πἰρές απά πιοπεῖς απά γοατα ἀἷά πο οκἰοι 
Ῥοίοτο Ἠεανεν να» οτεκίσὰ, Ἡο οοπίτίνας ναί Ονοῖς Ὀἶπν αἰνου]ά 

νο αἲ νο βαππο πιο νι ές οκ υἱκ ποτ. Το κοφαοί οἵ Όνα 

Ραβκαρο ἶ αποίοά αὔοτο ὮΥ Εακουίας σα: ἀᾱ. 

ϱ 1 ἰσήλικ. Αραΐι, ἵπ Ῥ]α, Τό. 38 Ἑ, πο πά Όνο απο 
Ενουρ]νέ ναί ππο ἵνα η νο οτομίίου οἵ νο Ἡνδανοπα, ’ἴπ 
οτάςς ναί Ὀοίπς Ῥτοάυιοσά {ομοίῖνετ ἶνου παρε ο ἀἰωοίνοά 
(ορεί]νας, 1{ «ὖγεχ νετ Ίγας {ο ἴνο αΠΥ ἀἰακοϊαξίου οἵ ναι.” 

ϱ Ἰ Πρῶτον οἳν ὁ ποιῶν. ὮῬ]ή]ο Ἰναίοτο ὁ ποιῶν πάᾶν παρὰ τοῦ 
νοητοῦ κόσμον, πεληλς]ι ση α]κος {ἶνο ἠπγκτυὶο απά 14εα] Ίνοανεν 4 60ΡΥ, 
ἵπ Ῥασέ, οἱ νο ἠάεαὶ ποτ]ᾶ, 5 {ὲ οχίαές ἵπ νο Ὠϊνίπο παπά, 
Εικουίας οπαἱς Ὀοξῖι Εἶνοθο γνογᾶς απά ἐἶνο ἀῑκεάποί οκρ]απαξίοι οί 
Όνετα ϱ48 Αα 1 Τὸν δὲ. . . γένεσιν αὐτοῦ, 

ἆ 4 τὸ μὲν γὰρ ὠνόμασε Θωῦ. Οἵ. 091. 1. 4 πνεῦμα θεοῦ, 
ἆ 5 ὑπερβαλλόντως καλόν. Ίο ππινσί τοφίοτο Ελ {οι Ῥ]ή]ο, 

Το εστος ἴπ ὑπερβάλλον καλόν 86149 ἴο νο οπἳγ απ αοοἰδεπίαὶ 
οπιἱκαίοῦ. 

ἆ Ἰ αὐγοειδέστερον. Ο{. ΡΊαε. Λίο. φὲι Ὦ φέγγοι ἔχαι καὶ χρύαν 
αὐγοεδη. 1νᾶ, φ28 Ο. 

ο) 

-- Ελ 



Ῥουκ χι, οΠΑΡα. αλ -α5 δ47 ά 

Β καὶ τῶν αἰσθητῶν κριτηρίων νοῦς ὁ τῆς ὅλης ψυχῆς ἡγεμών, 
καὶ ἀφθαλμοὶ σώματος. Τμία ἵα ἔνο ἰοχέ οἱ Ῥλ]ο, ψλίοῖν 15 Ίνορο- 
Ἰεα]γ ουττυρίοὰ ἵπ Εακοὺΐης, καὶ τὰ κριτήρια νοῦς ὁ τῆς ὅλης ψνχῆς 

μών, ὀφθαλμῶν σώματος. 
δ48 4 Ι Τηανο ἵ υπ οπίου ἵπ ενα Μ958, οἳ Εαουίας ἵπ 

ουπκοφπσπου οί νο περοείου οἵ νοητόν: Τὸν δὲ ἀόρατον καὶ νοητὸν 
Ὁ. (Δον Λόγον εἰκόνα λέγει Θεοῦ" καὶ ταύτης εἰκόνα τὸ νογτὸν) φῶς 

ο αὐτοῦ, «Απά νο Ἰτίαίδ]ο απά ἰαῤιρίΝίο ἁῑτίωο ποτά ἵνο ο8)]ς 

ο αλα παφε οἱ 004. Απᾶ απ ἵππαρο οἳ (ία ἵπιαρο Ίνο οαἱ]ς ναί 
ο πιο ρίυ]ο Ηρ]νε νεα] ἵ απ ἵππαρο οἵ νο ἀῑνίπαο ποτά ναί 

: εκρίαίηοὰ [ο οτἰμίη.) 
ἡ ο α ᾱ ἐκῶνο. ΑΠοτ Ες νοτὰ ὅ {9 ποοἰἀεπέα]]γ οπηεεεὰ ἴπ παΥ {σχι. 
8 ὅ παναύγειαν, α ποτά ἠπγεπίοἡ Ὁγ Ρ]ΗΙο. ΟΙ. Ορ. Ηγπιν. 
ος ἔκ. 3, ὝΊνετο Φύσις 19 κἀάτεκοθὰ 4 
ο 8 6 καλῶς ποιῶν (Επκοῦίακ) 9 οι αρρτορτίαίο Ίνετο ἔναη νε 
ο αἰηρίος ὁ ποιῶν, ' Ώνο Οπεκίος,) οἱ Ῥ]]ο. 

ος αοὐχὶ πρώτην, ἀλλὰ µίαν. Όθη. ἶ, ῥ "νο τοι αγ,’ Α. Υ., 'οπε 

4κγ, Κ. Υ. 
ο 61 ὀπελεογονεῖτο, {ος γε] λοἷν Ῥ]ή]ο Ίναβ ἐτελειονργεῖτο, ΠΠΘΘΩΦ ’ να 
ουρά {ον ἵπ ρατ[οσονς. ΟΕ, Ῥ]αι, Μου. 1918 τὰ ἑπτάμηνα τῶν 

6 4 ὅτιπερ καὶ τριχῇ διάστατον, “νδοπηφο {ὲ {9 οἱ έτου ἀἰπιεπκίοη».) 
ΟΓ Ῥ]ωε, ον. τ1ο2} Ἡ τὴν ψνχὴν ἰδέαν εἶναι τοῦ πάντῃ διαστάτον. 

5 0 τῷ (πέµπτφ), ᾱ ΏθορκκΑΥΥ οοστοσίοῦ {ος τῷ ἔκτῳ (Ες. οοὰᾷ.). 
Τΐνς ῥακκαρο οοσσα {9 Βίγοπν. Υ. Ἰ93, πά ἵ φποίοά αραΐη οὗ 671, 
πηθνουέ α.Υγ τείσγεηος. 

36] ἆ 4 καλο. ΟἸοιομί Ίνας (ἶνο Ὀοίίοι τοµά{πᾳ, καλουµένου, 
ΟΕ Βγοπν. ἓν. 641 ἴσμεν δὲ καὶ Πλάτωνος πόλιν παράδειγµα ἐν οὐρανῷ 

στ κακών. Ρίο Βορ. ἰκ. 692 ἐν οὐρανῷ ἴσων παράδειγµα ἀνάκειται 
τος πῷ βονλομόνψ ὁρᾶν καὶ ὁρῶντι ἑαυτὸν κατοικίζει». 
. ἆ τὸν δὲ αἰσθηνὸν ἐέάδ.. ᾖΖαΐ]ας, Ργ.-ου. ΡΜ, ἰ, 436, ποῖς 
να εΑολοί, ἐν Αγίη, 641 8 23 τὸν δὲ τέσσαρα ἀριθμὸν ἔλεγον [οἱ Πνθ. ] 
ἃ τὸ σῶμα ἁπλῶς, τὸν δὲ πέντε τὺ φυσικὺν σῶμα, τὸν δὲ ἓξ τὺ ἔμφνχον, 

Ἡ ω ἔχως Οικ α- το ἱπερτοῦαλίο τοβκοῦ 9 βίνου {ος Εἰνία, νἷα, 
Ἐδεκυκο ες ΑΧ 1, απᾶ Οναί Εἶνο νο ἀρκήρηκίος εἶνο Ὀοῦγ, ανά νο 

ππανου νο κου]. ὨἨμα, {. «76 'Τηω τορατά {ο Ῥη]οίσαας, νο αἲο 

εοίά ναί ἵω (ἶνο καπνο ΥΑΥ Ελναέ Ίνο ἀοτίνοά ᾳοοπισιτίοαὶ ἀοίοτηίπα- 
σπα (Εἶνο Ροΐωέ, ἐλνο μα, ἐἶνο φωσίαος, ἐἶνο φοἰἰά) (τοι νο ἠτεί 

4.5 



δ484 ΤΗΕ ΡΠΕΡΑΗΒΑΤΙΟΝ ῬΟΗ ΤΗΕ ἄο08ΡΕΙ, 

ἴους παπα στα, κο ἵνε ἀετῖνεα ρ]νγείσα] 4 μα] (εἶος {γοτα Βτο, Εἶνο φου] 
{ποια εκ.” 

δ40 ο 2 Οοη. {. 4 (8ορὲ) ἡ δὲ γῇ ἦν ἁόρωτοι καὶ ως 
σκεναστος. 

8 Ἰ κατὰ τὰ γένη βοεης {ο ὃο καρᾳοκοά Ὦγ κατὰ γένος βο οσον 

τερεκίεά ἵπ Οε. ἶ (5ερέ.), απά 9 Ίνετο τε[εττοὰ {ο Όνο «άσμα οἳ 
Ώνο νατίοας βεπετα τη νο Ἰπίοϊ]οσεακὶ ποτά. Ἰπ Οἰσποπί Κος 
ας καὶ τὰ γένη. 

Ὁ τι γήϊνον... σκῆνο. Ῥ]αΐο οὔίεη που ἶνο ποτά γήϊνος οἳ νο 
υοὰγ παπά 5 πιο εν (Ῥλαεάν, α46 0: Τι, 6 Ο), πε σκῆνοι 
αρρατεπ{]γ {9 θεά οπ]γ ἵπ νο αρυτίους ἀἰαίομασε, απά Ένογο 
πτθνουί γήϊνον,. ΟΙ. 2 Οοχ. ν. 1 ἡ ἐπίγειος οἰκία τοῦ σκήνους. 

Ὦ 3 εἷς πρόσωπον. ΘΟεπ. Π. Ἰ Απά (λε Γογὰ σὰ [ογιοὰ παν οἱ 
(λε ἀμαί οί (λα φγουπᾶ, απἀ ὑγεαί(λεά ὑπίο Λίη ποεγέε (τὸ πρόσωπον 
αὐτοῦ, Βορί.) (λε ὄγεαιλν οἱ Πέ{ε, 

Ὁ 4 ἐπασύδιον, “πεθκφοςγ.’ ΟΓ Ρε, Μου. 684 Ε ταῖς ἐπεισοδίοις 

πρωτοπλάστον. ΟΙ. 8αρ. ΥΗ. 1 γηγοοῦς ἀπόγονος πρωτο- 
πλάστου. Τνίά. κ. 1 αὕτη πρωτόπλαστον πατέρα κόσμον µόνον 
κτισθέντα διεφύλαξεν. 

26] ἆ ι Ψυχὴν διοικοῦσαν. Οἵ, (επι. ΑΙ. ν. Ίο; Τηδοβοχοξ, ΟΥ. 
Αβεα. Ον, 66. 4. 

4 5 Δνοῖν. ΟΙ. Χεν, 0ψγορ. υΙ. χ. 41 δῆλον ὅτι δύο ἐστὸν φνχά, 

αἰσχρὰ ἐπιχειρεῖται. ΑΦ τε[ετα {ο Ρ]αἱ. Γεφφ. φοό Α, απά Είπα ναὲ 
τω Ὀου]ι Ῥαβδαρας Ίγετο {9 απ αἱ]ηκίου {ο νο ἁπα ίσα οἳ Ῥοτοσκίον, 
ΒιαΌσαπι αἱκο ἵπ α Ίοημ ποῖο ἀρίενᾶν Ῥ]αίοῦς ον ἀοσίπο {γοπι 
Ὠνο οἶνατρο οἵ ἀπα]ίκτη, τεζεττῖηα {ο νε]νκὲ [ο]οννς πηπισδἹαἑοίγ ἵ 

φο] ϱ τὴνάρίστην ψυχὴν φατέον ἐπιμελεῖσθαι τοῦ κόσμον παντός, καὶ 
ἄγειν αὐτὸν τὴν τοιαύτην ὁδὸν ἐκείνην. Όπ νο ἀοσίτίπο οἱ Ῥοτοσκίος 
βο6 Ῥ]αε, λίογ, 369 Ὁ. 

ἆ ϱ πλειόνων δὲ τῶν µή (9ο, ἀγαθῶν). Ἡξ ἵ9 πππδοδΜκΑΤΥ {ο πάορί 
γ1μετ) Ργορορα] πλειόνων δὲ τῶν (εἱ9) µή, ππσοαπίηα Εναξ Ὀοείάος 
ποοά απά Ὀπά νοτο αγο πο ποτε Κπάν, 

660 64 Καὶ ἦν ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη (Βερέ.), Φοῦ ἔ, 13, αἩ αοπιρε {ο 
τεργεφοΏέ Εἶνο {οτου οἵ ἐἶνο αγείο]ο {η ἐἶνο Ἠοῦ, ΟΠ, 
21] ὅδια τι ἐντῷ Αλκιβώάδῃ. Αἰοίδ Τ, 1310. Τηῖε ἀῑαίομαο ἵκ 
ποῖ πεπεγα]]γ αοεερίοᾶ ας α ᾳεπαίπο ννοτ]ς οἱ Ῥ]αΐίο,. ΟΕ ᾖοποι, 
Γπίγοά. 446 "νο Ίανο α ἀβευϊεγ ἵπ εαρροείωᾳ ναί νο βα1ηο 

1ο 

ου. πω” 

ππτ πο μμ μον, 



Ότο 10ΟΚ ΧΙ. ΟἨΛΡΑ, 252] δδ14 

ας, νο Ίνας ρἴνοι 9ο Ῥτοίοαπά απά οοπηρίεκ α ποίῖου οἵ (νο 

οίογν Ὀοί οἵ Αἱουίαάδι απά Βουταίου ἵπ νο Βγπιροείαπα, 
 .ου]ά Ίανο ἐτοκίοά ἔἶνοπι {η 9ο ἐλίη απά καρογβοία] α Ππαηπος {π 
νο Αοϊνίκάος, ος Ολδὲ Ίνο ολου]ά Ίανο ἠπιαρίποά Ελα ᾱ- πηρ]γ 

3 ο. Μο οναἱᾷ σης ουν νασιιοὰ ὃν ο Δν Ἀφὲ ταςγ 0µα- 
ο μεαίγο ννοτάς οἱ βοεταίος. 
ο ιν θαώτερον. Το 88. οἱ Ρ]αΐο γαςγ Ὀδένιθοη θειότερον απά 
νοερώτερον. Οοῦεί, (οἰ]ονιοά Ὦγ Βε]απα, οοπ]εείηπεβ κυριώτερον. 

πο το Μ88, οἱ Εικουίας Ἰαγο θειότατον, ἰεπάίως ἴο οοπβστα (ἶνα 
-- Σηλάϊαᾷ θαότερον, Νίο] [ς 8ἱοο τωοτο αρρτορεἰαἰο (ο ἐὴ9 {οἱἱοπίαᾳ 

εν δυο. ο) φρώησι Ἐοτ θεόν Απί οοπ]οσίπτος νοῦν. 
ο Βαὂκαπι απά Βεΐναως Ὀταολοί ένο γε]ιοὶο οἰαρο, ηλίο]ι ἵς πο 

πο ΠΘΟΘΗΦΑΣΥ [ο (ἶνο Μεηκο. 
ο 0 8--ο 4 Αρ οἶν... Ναί. Τίς ν]οὶο ρ8βεαρε 5 δη ἱηφοτέίου 
ο πο οαπά ἵω νο λί88. οἵ Ρἰαΐο, Όωε ἴπ Βίοῦασας, τῶι. Τε [8 
ο ἡπάροά Ὁγ ΛΑ απά Βαεππαπη {ο ὃς αριτίου. 
89 8 Αρ) οὖν [ὅ0] ὥσπερ. Τ]ο οοΏκίτυοίἶοη ἵν ἀἰδευτὺοά ὉΥ ὅθ), 
ος Νο ἵς πο ἵη Βιοῦαοι». 

ος ποῦ ἐν τῷ ὀφθαλμῳῷ ἐνόπτρον. Φυοί ὑοίοτο ἰλί ρθδκαρο, ἰη 
σος αγε Ε, Ρε.-Ρἰαίο ία: 'Ἠανο γου ἶνοη «νετ οὐδογνοά Εἰιαί ἔἶνο 
ο χλου οἵ ο0 πο Ἰοοίς ἰπίο (ἶνο 9ΥΟ 9 τοβοσίοά αν ἵπ α παίττος {η 
ο νο ορείο οἵ Εἶνο Ῥεσνον ουες αραἰποί Ἰέπα, νε λε] Ίνο σα)! ἐἶνο ραρί!, 
ο Εἶνκο είπρ α οτί οἱ Ίπιαρο οἱ ἔ]νο ροτκοῦ Ἰουκίηᾳ τπτ 

.. ϱ ᾗ Βείυτο ὅκως α τοτὺ ἵ9 γοιίτοά οἩ Ὑελήοῖν 1ὲ πηυκέ ἀοροπά, 
ο 5 ἐπάκουσον ( 11) πηυδὲ ὃς ππάσγνίουά αραΐη, μΏἱοκα νε] Ύέροτ 
πο 0 οµήὲ ὅπως αἰἰοροίλνος. 
- ποὺς τύπου Αἴῑος ἴἶνομο ποτᾶς Ὑΐμας πάν ὁ αὐτὸς λέγων 
τ οὕτως, λεν {9 οεο 1ο {η ἶνο ολίοί 188, οἱ Εικουίην. 

. 6658 ο ϱ [τὸ δὲ «ἰσθήσεωε], οιωέοά ἵπ Φἱ] νο οἰίοί λ{88. οἱ 
α Εἰκοδίως, ἐς ἱωκοείοά {πι Ὑΐρος, απά ὑοίως Ρατί οἱ (ἶνο μοπαίηο ἑοχε 

οἵ Ρἰαίο εἰνουὶά Ίναγο Ίου ρείωιοὰ ήη κπρυ]ας ὑταοκοίκς ). 
ι . 6 ταῦτα τὰ µηδέπονε. Το τοκάῖηᾳ οἵ Ῥἰαΐο τὰ οὐδέποτε ἴα 

ο αἰατοά {ος (ἶνο γνοτνο ἵπ Εωκουίως, ῥτοὺαδἱγ (τοι τοβοττίηᾳ {ο νο 
« Ρτογίουφ ῥ8λάαῤο ἆ 1 τὺ δὲ ὁρατὸν µηδέπυτε κατὰ ταὐτά 
. 5 Ἰ τοούτων, {.ο. ππουτίκίη απά ου {λοά, Ῥ]αίο αἴκυσε ἵπ 
ι Εἶνο καἴπο αγ {η ρ. όᾳ Β νε ποἰῖνας αἰρὶν πος Ἰνοασίως Ώος δΥ 
: οἴἶνος 46016 εΛΏ 6ΟΒΥΟΥ οκαεῖ απά ουίαίη Κπον]ούμο, 
ι 4 6 ἀνοήτῳ, πε ακαδὶἰγ Ἱροβας 'απἰίο]έρομε,' ας Ίντο ρυί 

4 α.Ἱ 



δδ44 ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ «Ο8ΡΕΙ, 

η ἀῑτοοί ορροεέίοη {ο νοητῷ, «Ιπιορίνλο Τε Ίαν ἐἶνο πάν 
Ρακκίνο β6Ώ96 {η Ἠοπη, γην. λενε, 8ο Αφου, 
θαυματὰ ἔργα. 

666 ο ὁ ὡ ναί ἅρω λαο ΔΙονιά Ον 
Φον, Ἀἱκο το[εττίηᾳ τοιαύτῃ ἵο χαριέντως, ντίέοα, “Ἡ Ένα κοµκοῦι 

οἵ ὢνο 7ος: ὃο {ντουοδὶο.) Ηεἰπάοςί απά Αά (11. Ρα.) βἰνοίο 
ὥρᾳ νο Ίδια κα υ]ο πποβηίπᾳ, “ὑοπυγ. ΟΕ, Περ. ν. «7η Ὁ κάντε 
οἱ ἐν ὥρᾳ. 

Ὁ 4 τὸ ἀαδό, “Αιδης, να Πές οασ]ίος (οστα δρ νω 
εαρροεοά {ο ὃς ἀετίγοά {τοπ α Ῥηϊναίίνο απά ἰδεῖν, απᾶ κο {ο ἵνα 
«αιγα]οπὲ ἐο τὸ ἀαδός, ΟΙ. ΡΙαὲ. Οναιψὶ, 499 Α ὁ δὲ Άδη, οἱ 

ὀνόματι τούτφ. Οογφ. 493 Ὦ τῶν ἐν "Λιδον---τὸ ἀειδὲς δὴ λέγων. 

ἆ 1 τεθνάναι μελετῶσα ῥᾳδίως, Ατοϊνεγ-Η πι, "{ο]ονῖηᾳ 8ο ναυς 

απά ἨΗἰτεελήᾳ, Ὀταοκείς ῥᾳδίως 5 'φανουτίης οἵ νο ππαταῖη.” 
Βαΐ ἵπ νο πιουν οἳ Ἀοσγαίος Ἡ αρτοςς νο]! νε νο Ῥτονίους 

ἀδεετίρίίου (68 Ε) οἵ ή Ῥτοραταίίοα Ίος ἀθαῆι, ὡς ἀδεῶς 
καὶ γεναίως ἐτελεύτα. Ῥοτ Εἶνο εκρτοκκίου ῥᾳδίως ἀποθνήσκειν 9ου 
Ρναρᾶ, 62 Ο ὃ μέντοι νῦν δὴ ἔλεγες, τὸ τοὺς φιλοσόφους ῥᾳδίων ἂν 
ἐθέλειν ἀποθνήσκειν. 

4 7 διάγουσα, νε τεκάΐπᾳ οἱ αἲὶ νο 88, οἱ Ρ]αΐο, πνοῖτες κ 
πηρα] «ἴναηρο οἵ εοηίτισίίου, απά Ἡ ἵ9 {ος εἶναι τοπκοῦ αοτοά 
Ὦγ Ηείἰπάοτί {ο διαγούσῃ, Ὀαὲ νου ακολαξο πουυκα[έγ. 
δδ4 Ὁ ᾳ Πρὺς Ἠοηθόν. ΊΤ]νοτο ἵ9 βοππο ἀἰβλου]εγ π Ἰάσπεθγίαρ 

Ο9 Ἡοεί]νας απποΏᾳ βογοτα] Ρ]ή]οβορ]νετ οἵ Ε]νο καππο Ὠπας, Της 
εἰάειτ Ἡοεί]ναμ, νο Βεοῖο, ἀεπίοά Ένα ἱπππποτίαεγ οἳ νο κου] 
(Ζε]]ες, Οµέπεε, 178). Βαῖ ἔτοπι νο Ῥτοκοπέ Ῥαδκαρο οἳ Επκοῦίας, 
απά ἴτοπα 555 Ὁ, Ί4ι ο, 812 ᾱ, απᾶ 818 Ὁ, ο, Ἡξ βόδια Ίπογο 

Ῥτοῦα Όλο ναί Ῥοτρ]γτΥς ἐγοκίθο γα ΑΠ ΑΏΑΥΥΕΓ {ο απ παῖ]νος Ίδα 
τοπποῖςο ἔτοπα Ἰΐα οὗ πιο, ἈἩοεί]νις οἱ Βάση, πο Ἠνοά αΌοαε 

5.0. ϱο-ᾱ. Ὁ. 1, ἵψ ενας ἀοεοτίνοῦ Ὦγ Ἰής γουημες οοπσπροσαεΥ 

Βιταῦο (751) καθ’ ἡμᾶς δὲ ἐκ Σιδῶνος μὲν ἔνδοξοι φιλόσοφοι γεγόνασι 
Ἠόηθός τε, ᾧ συνεφιλοσοφήσαμεν ἡμεῖς τὰ ̓ Αριστοτέλεια, καὶ Διόδοτος 
ἀδελφὸς αὐτοῦ. Ο{ Ες Βοεί]νας Ὠ]ε]α ννγίέος (οκοφγ. Ῥτοῖομ. τοσο, 

ποῖο 3)" Ώο Βοειμί ρεγοἰο]ορία πλ] οοπεροτέαπη Ἱναϊκπαα, πα 
απο ἠπηπηοτέαλἠέαίσι απἰπιί τεἰοοίε. Τ]ο ατραπποπέ οτἰἠοἰκοά ὮΥ 
Ῥοοί]νας, 655 Ὁ 7, 1 ναί νεο] Ῥ]αΐο (663 ἃ «) Ὀακοὰ ον να 
Ἰκεηεα οἵ νε που] {ο Ὠναί νε  ἀῑνίπο, πο Ῥοερίψεγ 

ἀείεπος οἱ ᾗε, 

498 

η ψωομμ πα 

ο παν μυ” 

ο ο ἲ μον 



Ῥοοκ ΧΙ. 6ΠΑΡΑΒ. 2], 38 554 ἆ 

}. ἆ Ἰ (λυτοῦ), 8 ἨΑΡΡΥ οοπ/οεέατο οἵ Ὑ]μει {ος ἐἶνα υππιεαπίης 
ιο, Οἵ, 656 α 4, λντῷ, )αοὲ Ὀοίονε, απά 66ό 2. 
με Ἡν ὁ σφαιρών πλοκαο «ἑαλίης απαγ ουπιοέλίαᾳ θλαέ Ιω αἱ 

πουπά,) Ίνεπου ’ τοπιονῖηα γ]ναί ἵς πο οκφοπεία]. ΟΚ. Ρας. Ροή. 
1: Ὦ πρὶν ἂν καὶ ταύτας αὐτῆς πάσας περιέλωµεν. 

ο 8 ὔ ἀλλὰ τοῦ καί ἑαντὴν νοῦ. Τὴο μενα ἵ αρρατεπἰγ 
ρονάσοό, 1ἱλο τῇν κινήσεων, ος τὸ συνεχὲς καὶ ἆπανστον. 
ο 6 6 ὁ Κροτωνιάτης. Ἑγέναροτας, 90η οἱ Ἀποκατοίνας, Όοτη ἵπ 
-κρνρψων 68ο-ρ]ο }.0., 6Κ1ΠΘ {0 Τ{α]γ αΌοαέ 649-539 ..0. 

απ (οππδοὰ α Ρἱ]οκορλίεαὶ κοείσέγ αἱ Οοίοπα. Ζοΐΐες, 14 Π. 
ο Ομ ένας, 4. 

ον 9 Ἱ τὰ θέα τῶν σωμάτων. Το Ἰνοανεπ]γ Ὀοδίθα, καπ, ποσα, 
παπά κατα, Τῆνο Ῥγέναροτοκης τουκοπθὰ ΠιοίοΏ ΑΠΠΟΠᾳ ἔἶνο οαφεη {1 α] 
απαείας οἱ εἶνο Ἰνεανεοπ]γ ὑοδίος, απ ἵπ νο πποἰναηροαδ]ο τερι- 
Ἰασίγ οἱ Ονεῖν ο αγκος {ουπιά (ἶνο τηοκέ ουγίοιφ Ῥτουί οἱ εἶνο ἀῑν ἱπΙέγ 

ο οἱ να κατα, ἵπ νηοὶν (νε Ἰολενεά, Ἰἶκο πιοφέ οἱ νο αποἰεπίς, 

Σεἴ]ας, Βγε-βοςν. ΡλΜ]ος. ἵ. 458. Όοπαρατο νο πιπρηἱβοεηέ Ῥαδκαρο 

τη Ῥ]α. Ρλαεάν. 246 Ἑ, Ὀορίπαίπᾳ, ὁ μὲν δὴ μέγας ἡγεμὼν ἐν 
οὐρανῷ Ῥεὺν ἐἑλαύνων πτηνὸν ἅρμα πρῶτος πορεύεται. 

ο. ᾱ 8 ὀνρέφα. Οἵ. Ὠΐομ, Ἱ.. Π. 39 ἐνέτρεψε δὲ καὶ Λαμπροκλέα τὸν 

ο 6δ6 ο ς ἐπιπροσθετουμένη, ενα τοκδίηᾳ οἱ Θ, εἰνοπ]ά πο Ίνα 

ο Ὄοευ αἰ]ονιοὰ {ο ἀἱκρίαου ἐπιπροσθουμένη (οσᾶ, Ὦ), α΄ νοτῦ {οπιοὰ 
Ίο ἐπίπροσθεν. Ο, Ῥϊαε. Λίο. 41 Ὦ ὁ μὲν γὰρ Μελάνθιος, ὡς 

ὑπὸ τῶν ὀνομάτων ἐπιπροσθονμένην. 

5 6 τῷ λόγῳ χωρισθεη. Ο. Ρα. Γη. 661 Α ὁ μὲν μὴ χωρίζων 
λόγοι ἡδύ τε καὶ δίκαιον, "νο αγχατηεπί Οναί ἆσου πο ποραταίο 
Ῥίδακατο {οπα 4ου.) 

Ὁ τ ὧν ἐμφερὲε ὃν µόνῳ τῷ θεφ, ἀλλὰ καὶ... Το Τα τεπᾶοτ. 
ἵπα  ΄4παο που αθληίς ἑαπίαη ἆοο εἴἒε, νογαπα οι). δ Μ 
Ένογο Ἰνιά Όουυ ἴπ νο (οκί ὃν οὗ µόνον, πει ἵ πο ες ἱπερτοῦ- 
αΌία, µόνον Ὀοίπα νο τεκδίπᾳ οἵ πες απά αἲἱ καλο υσπέ οὐ έσοσα, 

6 {ᾗ κυρείων. Οἵ. Βορὶν, ΡλΜήου, 46 «αἱ κνρε ὁμοῦ τάδε, νά, 

196 ἀλλ᾽ ἐν κέτροισι πέτρον ἐκτρίβων μόλις | ἔφην ἄφαντον φῶν. 
6 6 µιµήσες τῶν τοῦ δημιουργοῦ ποιημάτων, ΘΟσ, ως, ΒὈίρ. 

{15 Λαίτα κυκροκίπνας οπα ος πο καρέ Γπῆκα ουσεία Ἰουία, ἕωμι 
Ώ]α Ώου το κοὰ γουκύυ]ο οττκθίία!; Φυσγατη οομγογήομος οι Ώονᾳυς 

4 



5.065 ΤΗΕ ΡΗΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 6Ο08ΡΕΙ, 

ποοένς αἱ γάΐε, ἐς ἀοσαἰε αἰπαίγεπα απίππυσι παπα οἵυα οκ, απί 
ος (αυγίοκέυς ομλοῖ η οπο]ο. Ἀαπα παπι Ατοζημιώσος ἵωπαο, κοῖία, 
φπίπφπο οτταπῖαπι πποξυς ἵπ αρΏαοταπι Πήραν; εΠεοῖε ἱάσα, 
αποά ο φαί ἴπ Τήπιποο ππππάσπι αοδἰβοανίε Ῥ]αϊοπία ὅσας, αὲ 

ἑατά[εαέο οἳ οοἱοσ]εκέο ἀἰκκἰπο ήπια ππονς πα τορετοξ οοπγογκίο, 
Φιοά αἱ ἵπ Ίου πιππάο Ποτί εἶπο ἆθο που Ρροΐσκέ, πο ἵπ αρκετα 

φυἱάσπα θοκάσπα πηοξυς Ατοζημισἒος κίπο ἀῑνίπο {ημεπίο ροξαίακαε 
ἡπκαχί Ο, Οἷο Όε Να Πεον. Π. 45: νε Κερ. . 14, πνατο | 
πνοη οχι 1 πικο οἵ Εἶνο κοἰίά αρ]νοτο οἱ Τ]α]ος, αΕιοτνναχ κ ον 
πει Όνο κίασς απὰ Ρ]απείς Ὦγ Ἐπάσκας, απά ἀεκοτί νο Ὦγν Αταζαςς ἅ 

Βοά ροδίεαφ παπα οοδρ{έ ταίοπεπι Ἠαίας ορετίς φεἰεπεἰκκίης Οταν ἍἊ ι 
εχροπετο, Ρ]α5 ἵπ 1ο Βοα]ο [προπίί, παπι γἰδετοις πως 

Ἰάπηκηα {εττο ροζμίκδο, ἠπά]οανί {αἱκκο ϱεΝ. Ὀ. Π, 34 Οπου 
η Βογίλίατη ααἲ ἵπ Βτίέαπηίατα ρλικοτατη αἰφαίς {αλεέ Ίππο ἍἊ 
απατά Ὠπρος {απο ατίς ποβίοτ οΠβοείε Ῥοεϊάοπίας, σαῖας αἰπραίαο “4 
οοπγογκίοπος ἱάθπι οὔβείαπέ ἵπ φοἱο ο ἵπ Ίαπα οἱ η φαἴπφπο κος ' 
ετταπ ας, αποῦ οββοίέας ἵπ οπε]ο εἰηρι]19 ἀῑοῦας οἱ ποσα, φαί | 

ἵπ λα Ἱατυατία ἀπὈίέοι, απἷπ ος ερ]ιαστα εἰ ρετ[οσία ταίοποΣ Ἠϊ 4 
απίσπα ἀπ υἱέαπὲ ἆς ππππάο, οκ Ύπο οἱ οτἰαπέας οἱ Βαπέ οππία, ς, 
οπ.η6 {ρε αἰί εΠεσίας απ πουσκαἡἰπίο αἰφυα απ ταίοπο ας πνοπίο ' 

ἀἰνίπα, οἱ Ατοζημισώσιι ατυἰεταπέας ρίας ταυίκεο ἵπ ἱπαπάϊς : 

ϱΡίκεγας οοη γεγκἰοη (ας, 4 πτη παίπτατη ἵπ εββεἰοπάία, Το κρίνα | 
οἳ Ατλησισάος {9 τοίοττοά {ο υγ Ονίά, Εαιι, υἱ. 21] | 

ἑΑτίο Βγτασσεία ββρεΏσυς {η αὔτο οἶπαφο | 
Βίαί ρἰοῦτα, πιπηεπαί ρασνα Άρατα Ρο.’ 1 

ἆ 8 τῇ ἀντανισώσα ... προσαναπανοµένου. Οἱ. Σοπαρ]ν, 4. ο. 
ὶ, Ἱ4. 3 τούτῳ µόνῳ προσαναπανοµένη τῷ κτήµατι, "πο κοῖα 
Ροββομκίοπο οοπεπία γίνε.” 

557 Ὁ ι ἀνθρωπινώτερον .. . φάναι. ΟΙ, στα, πὶ. 19 ἀνθρώπωυν 

λέγω. - 
90] 6δ0 Ὁ ι τούτου, τεοττίηᾳ {ο νο Ἰνεπά οἵ νο οἸαρίας, Ον. 
(Λο αἰιεγα[ίον οἱ {λα εουγίά, νελὴεὶι ἵπ εἶλο Μ95. ἱπωπηοδ]αίεἰγ ρτοᾶς 
τουτον. .. « 

ο 1 Καὶ ἐυνεστήσατο. Ρα, Την. 33 Β, φ ποιο αραϊπ Ἰοχἀσ. 
ο 4 ὡς. . . γευέσθαι, {ος νο Ῥ]αίο Ίνας ἴἶνα ποσο ια] ὥστε 
γενέσθαι, ἵν πο Ίογγονοτ ἩΠοΟπποῦ. Ο6, Ηάε. ἵν. 184 ὑψηλὸν δὲ 
οὕτω... ὡς τὰς κορυφὰς αὐτοῦ οὐχ οἷά τε εἶναι ἰδέσθαι; Ἰωποίκα, κ. 

ΠίαΙ. [λογω 339 τίς οὕτως ἀνέραστος ἦν ὡς ἀποκτεῖναι τὸ καλὺν 
ἐκενο µειράκιον; Πυὰ, Τήποπν. 139, 44ο. Γπάσαί, τος. ) 

α.ο 



100. ΧΙ. ΟΠΑΡΗ. 28-34 δδος 

δα. ΡΙαι, Ροἱ(ε. 969 Ο. Το εροαΚοτε απο 
βα106 Ἐἰεκεῖο κίταηρετ νεο πρρεατε ἵπ (νο δορλίας, απιά Βοεταίος 

προς 6 Ὃν δὲ οὐρανὸν . . . ἀδύνατον, αποίοά Ὦγ ΑΕ]νοπαᾳ. 

Ό ες ἀΔνακύκλησο. ο 254 ἆ 3 διὰ τῆς αὐτῆς ἀνακυκλήσεως καὶ 
ο περιφορᾶς τῶν ἄστρων. Ίπ νο ρτοφοπέ Ῥάβκαρο ἴέ πηυδέ Ίποαῃ 4 
σα Ῥυοδίοα Ἰω νο ορροαίίο ἀἰτοσέίου, 40 ἱπιρ]ίοὰ [4 ϱῇ9 ἆ ας τὸ δὲ 

ος 6 6 ποδός, ' παἰπίπιο απο στα οαγά (πε τενοϊνέωφ’ (Εἰοίπας). 
388) 661 ἆ ᾳ ἐινανακνκλουµένης εἰς τἀναντία τῆς γενέσεως. Ίο 
Ένα τενοϊυξίου οἵ Ενα απίνετνο ἴ9 ἑατηοὰ ἸῬαεῖς, (ἶνο “ οἶτεῖο ο{ ρεπο- 

παίίου ᾿ (κύκλος τῆς γενέσεως) Ἀἶκο {9 τογεγκσᾶ, ο Ενα ἶνθ οουΓ96 
τν πουν ἴτοπι ἀθαίλ ἑο {ο 866 Εἶνο Βελο]ίοα ον Ῥ]α. Ρλαεά. 

ο Το 6 αποιεὰ ὮΥ Ἰουοεῖ, Αφίαορλ. Ἰ97Ί 'παλαιὸς λόγος ᾿Ὀρφικός 
ο τε καὶ Πνθαγόρειος ὁ πάλιν ἄγων τὰς ψνχὰς εἰς τὸ σῶμα καὶ πάλιν 

Ὁο. ἀπὸ τοῦ σώματος ἀνάγων καὶ τοῦτο κύέκλῳ πολλάκις, υὺὶ Ρτορτίο οἱ 

καῇ]οσε ρεπετα]1γ ουπάρατο 5. Αυμ. Όε Οἱο. Πεί κ. 1ο; αχί, 28 
Σεΐΐας, Βγε-βοςν. Ρλήου. Ἱ. Ἴοι Οµέπεε, ϱ5. 

4 6 τρόπον. λόγον Ῥ]αε, "Νο Εωκουί Ἰοσίοποπα οπιπίπο πορίί- 

Ύ.: 

ς -υ-υ-υ-υ-υνννμα 
4 μὲ Ἰομκέως κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον. Οποά αωίοι ἀῑείε (Ῥ]αΐο), 
ἳ τῷ τοὺς πρεσβύτας ἐπὶ τὴν τοῦ παιδὸς ἱέναι φύσω, Ῥτονετυίωπι 
ι ποαρίε, φυοά πποιασταί ευ. ἱ. 616 Α οὗ µόνον ἄρ', ὧν ἔοικεν, 

ὃὁ γέρων δίς παῖν γέγνου᾽ ἄν, ἀλλὰ καὶ ὁ µεθνσθε” (Ἠουκάΐας, 
ας .ά Ἰοε.). 
ὰ 84] 668 4 κροσταχθέν, Εωκολήως, κροσταχθέντα, Ῥ]αέο, νεῖε]ι 

ε ποσαῦτα εἲς γῆν σπέρματα πεοούσης. Το ρτοροκα]α {ο αίνο 

ι {ο κεσούσηε α- ἐγαπκείνο {οτος, ος (ο καλέωίο βαλούσης (ος {ε, 
1 ατο ου αποσοκαΕΥ. Το αοσικα(ἑνο ἨΠΑΥ ἵνο οκρ]αἰποᾶ οἳ (νο 



5684. ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 60β8ΡΕΙ, 

Ρεηείρ]ο οἵ ἔ]νο οοὐπαίο ποξίοη, νιλοὶι ἵ9 οἱ γ6τΥ π]άο αρριἰεκέίου 
η Οπου. 8ου ος, 6, 6. 556. 

4 5 Ταῖτα, Ρα. Περ. όχ4 Α, τοῖοτα {ο νο τοννατᾶν οἱ (νο )ωκέ | 
απ απ)]αδὲ ἵπ Ον] Η{α, πνεποποά πιπησδἱα{ο]γ Ἱοίοχα, ο. 
96] δ68 ο 3 ὡς οὗ πολλὰ ἆλλ ἦδιον ἀκούονι. Το τοκδίηα 
οὐ πολλά, ἀλλ) ἧδιον, υηλοῖν νο ρτϊη{ιοά οὐ (μον αἲὶ αἶνα ας νο 
τεχί οἳ Εκουίηα, πάς βοπιο ουπβσπικίίου ἵπ ἴἶνο {οἰ]ονίηα αἲίη- 
εἶοη {ο Ένα ρτονετυἶα]]γ Ίοπμ εἴοτγ οἳ Α]οίπουα, πλαν οοσαρίας 
κο ΤΙΔΏΥ Όουλα οἵ νο Οἵψκκεν (νἱ--κλ), Επι ἵπ Ῥ]αίο Όνο ποσο 
οἳ ἀλλ μἶνοι ο ἀῑ[οτοπί ἔωτη {ο νο πποαπίηᾳ, “Α9 Όνοτο απο 
{εν Οήπρε Ἰ νου]ά Ἱποτο ρἰαά]γ Ἰνεατ,” 

8 6 ἀλκίμον. γκι Ῥουο οομάσιοοπὰν 0 ας αἰΜΜασκίτο ρε 
ος "Αἰοἰκσιρ” απά ́  Λ]οϊνις) 

τοῦ ᾽Αρμενίον, Ῥ]α. γπιρος. Ί4ο, οπ]] Ἐκ ἂν ο) 
ραθιν, Τ]νετο απο αἰ]ηκίους {ο Ες βίοςγ ἵπ Ομ. ο. θε. 
Η, 16, απά Οσα, ΑΙ. βέγοπε, ν. τὰ, πο αγ ναί Ἐκ πας Τοτο- 
αρίος: “Αί Ἰεπεί Ζοτομκίοτ Ἠήπηκο]{ ντος, Της Ἰήκέοςγ ννας ντου 
Ὦ} της Ζοτοακίος νο 8ος οἵ Αππιοηίις, α΄ Ῥαταρ]γ]ίαα Ὦν τν, 
νο Ἠανίηρ Όδευ εἰαίῃ ἵπ Ὀσε]α, απά οσο {ο Ἠπάᾶσς, Ἰοατησά 
{τοπα (νο ροᾷς8,. Τμ Ῥοτομκίος, Ῥ]αΐο βαγη, νου ἐποῖνο ἆαγε 
ἀ4σκὰ απά Ἰγίπαᾳ οἳ νο Γαπεγα] Ρίο οΆππο ἸὈαοῖς {ο αι κο ρετ- 

Ίναρς Ίνο αἰ]αάσς {ο ἶνο τοκυττοσίίος, οἵ ρετ]ηαρς {ο νο ποῖσα Ονας 
Ένα ρα(]ν {ος δου]ς {ο αφοσπά ον ντουρ]ι νο ἐπνοῖτο αἷμης οἵ νο 
χοάΐαο, απά Ἶνο Ἰήπικε]{ αγ Οναί νο ἀθεοσπάΐπρ Ρα αγ ἴο 
Ὀτελι ἴ9 νε βαπης.) 

96] ἆ τι ̓Αντύλλῳ. Όοππρατο Ώνο Ἱεμεπὰ οἳ νο τοποταίίου οἵ 
Ηἱρρο]γέα» {ο Πίο Ὦγ Λοοπ]αρία», απάἁ Ἰής οοποραπποπέ ἵπ νε 
{οτεφὲ οί Ατίοία ππάςς νο πβπηο οἵ Ἠϊτυίας, ἵπ Ονίά, λίείαπι, αν. 

401-644 
«ΝοΟππεπ(πο αἰππαὶ αποᾶ ροπεέ 84ποσαπα 

Λάπιοπαίακο {αῦεί ἄεροποτε, Οπἶφυο {αἱ 

Ηἱρροϊγίας, ἀῑκίε, παπο Ἰάσπι Ἠ Ἱτυίας οπίο.” . 

ἙΙαέατοῖι εἰ] α αἰτηί]αν κίοςγ ἵη Ἠΐα ἐποαίίκο, Πε µεγα ποπ 

εὐπάίσία, 663, Ἀὓουί α παπι οἵ 8ο παπεά Τηουρθκίας, νο 
Ἠανίπᾳ Όδευ Κῑοά Ὁγ α΄ {αἰ] οπππο {ο Πΐο αραΐη αΏοτ του ἆλγκ, 
έανγ οἵη οικονομικο 
α {λος 

4 ϱ ἄλλως δέ. οἱ Απώορᾶ, βία. ΦΊῆ ορ μώ ο 
4“. 



καὶ καλών. Τηοκιπορϊι, 389, Ὑ]νοτο ἄλλως τε ἵδ Ίειν 
εἰκίο ἔἶναπ ἄλλως δέ. 

9Ί] σοι ά | ἡ Γλαύκου τέχνη. Ὠϊομ. Ργου. ἵν. 8 ἐπὶ τῶν μὴ 
δίως ἐργαζομένων (Ν γέ1.). Ἠοτοάοξας (1. 40). ἵπ ἀθκοτίρίπᾳ αἩ ἴτο 

μπας οἵ Έἶνο νου] οὔετοά Ὦγ Α]γαίίος αἲ Πορ, δαγ5, ’ Τὲ νας εἶνο 
Νοε] οἳ Οἶπασας οἱ Ολΐσα, νο ππαη Ὑ]νο Πτα Ἰπνοπίοά νο ατί 
-οἳ πεοἰάΐης ἴτοι. Ῥαακαπίας (κ. 16) 8αγε: "ΟΓ νο παείνο οὔοτ- 
ωρα πλοῖν εἶνο Ἰγάίαα Ἰάπρε οοπέ {ο Αροϊ]ο ποθήηᾳ πουν τοπικ ἶπα 

ο ενας Ένα κο οἵ Εἶνο Ἰνουι] οἱ Αἰγαίίοι. Της να» πιπάς Ὦγ Οἴππσας 

ο Οµἱσε, πῖνο Εται γνε]άσά τοι, απά νο ρίαοςς Ὑνοτο Ενα Όαφο 
τς Ἡν ]οΐηοὰ απο πο τἰνοίοά ἑοβοί]νες Ὁγ ὑοἱία ος παΐ]α, Όέ αἰπιρὶΥ 

ο ποἰάϊίαᾳ. Τε ο ἀοκοτῖυοὰ Ὁγ Ανεππους (ν. 219) 49 Ὀνοαυεί- 
τς «αγ ἑα]αλά γεν βρυτος οἱ ρἰαπίς απ απἰπια]κ. 

5656 5 ” ἰσόρροπον γὰρ πρᾶγμα. ΟΙ. Ατίκος, Ώε Οαείο, Ἡ. 13. 
15, πλνοτο α αἰπηί]ας Θνουςγ ἵ9 ἀοκοτίλοά, Όωέ το]οσίοά. Ὑγοπυαο]ι 
τοίοτα {ο Ος, νε Λα κου. Ἡ. 39, απὰ Ώε ΟνΥα. 1. 45. «ἄ. 
Βαϊναωα, Τΐπε, ο Β, ποία, 

σα. Ἰ Φάσιδο. Το Ῥ]πεῖα, α τίνει αἲ ἴἶνο οαρίογη οχίτοπιἕγ 
το οἳ νο Εωκίπα, απά νο ῬΗ]αγε οἱ Ἠοτεα]ος (Βιχα]ές οἱ Οἱ υτα]έας), 
τος πατο Όνα οχίτοπιο ροἰπίς οἱ οτάἵπαςγ πανἰρπείου {ος (νο Οτοε]κ». 

 ᾱ { Τὸ δὲ εἶναι ταὐτόν. Τῆο πιεαπίπᾳ απά οοπβίτασίου οἵ ενα 
ο εἴπακα 9 πιποὶ ἀἱκραίοά, απ Βεΐναης Ὀταοκοίς εἶναι ταύτόν 39 πο 
ο αρπαίωα, Τὸ δέ τιαΥ οι ὃν απάοτκουὰ 44 ἐἶνο ΄ Λοουκαέίνο οί 

ος Ῥτοπουα πουίοτ, ἑαπάίηπᾳ {ος ἔἶνο γ]οίο φοπίεπου ἰπαποδἱαίοὶΥ 
Ποσπίας: Ὠἱα. 19” (Εἱά44εἳΙ, Αροὶ. 8οςγ. 13). Βαῖ ἔνοτο ἵ πο 
τόπος ἴο ἀοαυε Ένα επι ἴποροκα οἱ εἶναι ταύτόν, 'Βαί νο (ασ ἵ 
Ένα καππο (ας ἵη νο Πακέτα εοπ), παπιο!γ ναί [γοια νεοβκηοκς,’ ἂς, 

α ὁ κατιδεῖν (ἂν) ἀνακύφαντα, "Έος δή τενὰ ἄν. ]ους ποτά 
ατο οὔσυ ἰπέστεναπροά  (Οαἱκίοτά), “Το ραγεἷο ἄν, οπή εοὰ 
ἵπ Ένα Μ88., ἵ πουρκα τί Υ τοφυίτοά {π Ες Ῥάκκαρο α- Βίορλαπις 

Ἰαά πειαγκοά ’ (Ἠεἰπάστη. 

ἀ 606. « σήραγγες Βορὶ. Εν. 4934 κρηµνούς τε καὶ 
ν Τ]ουςς, 14. καν. ἦτοι ὁ μὲν σήραγγα προδείελος ἔστιχεν εἰς ἦν. 
4 5 7 Εἰ γὰρ δεῖ καὶ μῦθον λέγειν καλόν, νο ἠοχὲ οἱ Ρ]αίο, ἵ9 αἰίοτοά 

ΡΥ Εακουέως ἐπίο εἰ γὰρ δὴ καὶ μυθολογεῖν καλών. Βεα) ατα Ὀγαοκοία 
καλόν, νε Απεΐνος-Ηἰπά που]ά ο ας ᾱ- ροίπέ]οια αὐδήσα," 
αἰοπί γοια νο Ἠοδ]οίπα απά οἷνος Μ88, Ἠπσέ καλόν 9 ἀο[επάσά 

Ὦγ Ἑ γασοναεὶν ος Ῥ]ης, Πε ενα Άν, οὐκ, ϱότ Β, π]νο ποίατε ἴο 
Ρίαε, ΘοΥρ. 113 Ἐ, ἄκονε δὴ µάλα καλοῦ λόγον, ὃν σὺ μὲν ἠγήση, ὧν 

“.. 



δ66α ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 6ΟΒΡΕΙ, 

ἐγὼ οἶμαι, μῖθον, ἐγὼ δὲ λόγον. Ἠ γΗοπΌ κο] πἶκο φποῖες α κοἰνοίίον 
{ποα ἴἶνο Μ55. οἱ Οἰγπιρίοάσοτας (Ε1νο οοπηππκηίκίος ον Ῥ]αιο) ἵπ 
νι ἡοἳ Ίνο ἀοίοπιάς ἐἶνο ερἰέ]χοί καλόν Όλνωδ: καλὺν ἔφη τὸν µῶθον, ὡς 
καὶ τὸ φαινόμενον κατὰ φύσιν ἔχοντα, καὶ οὐδὲν ἀπεμφαῖνον, 

Ὁ ϱ δωδεκάσκντοι σφαῖραι. ΤἼουο Ὀα1] πασο τορᾶο 1ὰ (δό ολη ο 
οἱ α ἀοάθεα]γεάτου, οσο οί νο Όπνείνο ρεπίαροπαὶ μον Ὀοίνα 

οονετεὰ γε] ρίοσος οἱ Ἰομί]νος οἱ α ἀἰ[ετεπί οοἴοας, Ίπ νο Τμ, 

55 Ο, «ἴνον πκαἰρηίηα ἴἶνο οκἱπίπ οἵ νο {σας οεἰοπιοπία, σασί, αἲε, 
Άτα, απ γναίοτ {ο εἶνο σας απά οἴλνας τορυ]αχ φοἰά ἤρατος, Ῥ]αΐο 
πάάς Όναί ΄ ας ἴνοτο γγας γοί α ΑΠ Άματο, 0οἆ πιπᾶο κο οἳ Ἡ ἵη 
ἀοἰίηοαζωρ νο απίνεγκο, ἩΤ Ίνας Όοσυ «αρροβοά Ενας ἵπ νο ποτᾶ 
διαζωγραφῶν Έἶνοτε ἰ9 4 τείετεπος {ο (νο /αἱρης᾽ οἵ νε κοδίας: πε 

1{ Ένετο 9 ΑΠΥ εποἩ τοίετοπου αξ αἲἱ τω (νο Ῥαδκαμα, ἵξ ππυσέ ἵνα 
ρουρξ ἵπ νο παπαῖνες {πνεῖνο, ας ἵν οχρτοκεἰγ εἰαϊσά Ὁν Ῥ]ηε, 
Θμαεα. Ρἰαίοπ. 1ου} Ὦ, νεο Εἶνο πποαπίης οἱ νο Ῥακεαρο 
ενας ἀἰβεικθοί, “9 ἵξ, 48 βοππο 8αρρονα, ναί Ἰνο απεἰρπσα να 
ἀοάθοκλεάτοη ο ἔἶνο αρ]χοτίοκὶ {οστη, ὙνΊνοη νο καἷά Οῑναί οὰ πιαᾶε 
πφο οἱ ἴὲ {η ἀε]ιηοκείπᾳ νο ππέυτο οἵ νο ππίγοτκοξ Έοε Ὦγ Όνε 
τηπ]Ηεαᾶς οἳ 1 οἰστοσηίς (ἱάσκ), απά Εἶνο οὔέπθοποσα οἳ Εἶνο απᾳῖος, 

Ἡ ἀαρατία Υετγ {ας {τοπη (νο του ποαὶ, παπά {9 οασῇἳγ ουττοῦ, απά 
κα “νο να] οονετοὰ νι ἐεῖνο ρίοσσε οἱ Ἰσανοτ” Ὁ Ὀοίπα 
εχἰεπᾶεά οἩἳ αἲὶ εἰάος  Ὁδουπιος οἰτεα]ας απά οοπαρτο]νοπαίτα,.. . 
Έοτ Ἡ 9 οοππροφοᾶ οἱ ἐπεῖνο ρεπίαροπς οφ πἱαπρα]ας απά οφπ]- 
Ἰωέοτα], θα] οἱ πο] οοηκ]αές οἵ Εήτέγ οἵ Εἶνο οεἰρίπαὶ κοκ]οπο 
ετἰαπρϊίε.. Απά οἳ Ες ποοουπέ {ξ 8οοπις {ο τορτοφοπέ Ἰνουν ενα 
ομως ανά Άρμα Ἡν ἂν αλων εκωμ 
νι Ενοίσν. Ο. 91 ος. 

ο 1 ἁλουργὴ, ΄8εα- πτουρ]η,) 1.9. ᾳεπαίπο ρατρίο, 
ᾱ ϱ καὶ τῶν δεῦρο. Ἰπ Εἶνο (εκ οἳ Ῥ]αΐο, ὑπὸ σηπεδόνος καὶ ἄλμης 

ὑπὸ τῶν δεῦρο ξυνερρνηκότων, νο βοεοπά ὑπό, Ονουρ]ν {οσπά ἵπ αἲἲ 

Μ88., ἵ εεροσοᾶ, απά νο καί, Ὑ]οῖν 9 κα υπ αεοὰ {ος 1 ἵα 
Επκουίως, ἵν αρρτονοά Ὦγ Ἠείϊπάοςί. Βε]νανς Επ] Οναί ὑπὸ 
σηπεδόνος καὶ ἄλμης εουὶὰ ἴνο οπηεέθά, 45 4 ᾳἶοιο προπ τῶν δεῦρο 

ἐννερρνηκότων. «Οἵ. δό5 Ὁ. 
88] σο7 Ὁ ι δικαιωτήριον, βἰχὶο1γ 'α ρίκου οἱ ραπἱαλνπιοπέ,) αν πι 
Ρ]αε. Ρλαεάν. 149 Α. Βε ο πίδιεομο ο μρο 
βοεπης πποτο αρρτορτία{ο Ίογο. 

ο 4 τῆς ἐκβολῆς. ΛΗ σον ον θωα 
Όδου ἐἶνο ννοτὰ {ος εἶνα βοωγοε οἵ α τἶνες, Οιουρὶι 5 πφυα] ποδαπίπα 

.. 



Ῥουκ χι, 6ΗΑΡΗ, 47, 38 ο οι 

Β. ατο. ο; ν. 69. 11; ἵκ. «1. 1: Πλ. 86. 4. 

6 6 τῆς παρ ἡμῖν θαλάττης. Το Μοάἰνετταποαη. 
-ᾱ τ τῇ Υγῇ, οτι εοᾶ Ὦγ Ο απά Τνοοδστεί, απἁ Ὀπασκείοά Ὁγ 

Βολαπε απά Βατποε, ἵς {ουπά ἵπ Τ απά ἵπ αἲὶ ρεϊπέοὰ οὐἀδείοπς ο 
Ἐπκουίπα, απά ἵς ἀε[οπάσα Ὦγ Βία ναυπαι. Το πιοαπίηρ 8οοης 

ο το Ὃα ναί νο Αενετοι Πονίηᾳ ππάετ ρτουπά αὐοπε νο θασί]ι 
ος αρροασς αἱ νατίους ροἰηές απά οεροεἰα]]γ αἱ νο Ῥαΐας Αοἰνοτυεία 

υ ἆ α οἱ ῥίακε. ΟΥ. Τμας. Ηἱ. 116 ὁ ῥύαξ τοῦ πυρὸς ἐκ τῆς Αἴτνης. 

ο ᾱ Ἱ ὃ κίανο, "Ἡ ἵ ἱαρία ἰασωί ἵπ Τὴοορὴ, Παρ. 41, απᾶὰ 
ο ραεναρς κο η Ῥίαε, Ρλαεά. 111 Ο) (1. απά 8ο. Γεα.). Τξ πιονς 

.“ ἀατ]ς ]αο ̓  ἵπ Την, 68 ο, 
ο 4 Β τὴν λίµνην ποιεῖ, ἦν, νη]οὶι ἵη πιοκὲ Μ58. οἱ Ρἰαΐο Ἰναά {αἱ]οπ 
το οαξ αίος νο εἰπαί]ας οπάΐπᾳ οἱ λέµνην, ἰ9 τοκοτοὰ Ὁγ Βοκκοτ απά 
ο παϊποφυεπί οὐ [έοςν. 9ο Βέα]]Όααπα) ποῖο ος νο τεκάἵπμ. 

.δθθ6ας Κωκντό Ἠσιι, 04. κ. 613 
ἔνθα μὲν εἰς ̓ Αχέροντα Πνριφλεγέθων τε ῥέουσιν 

ο. Κώκντός 6’, ὃς δὴ Στυγὸὺς ὑδατός ἐστιν ἀπορρώξ. 
το Ἑκυκαπίας, ἵπ 9 ἀρκοτίρείου οἵ Τηνοκρτοξία (1. τ7. 6), 4Υ9 ναι 
δπρας Οενγτος 9 α Ίακο οπ]]οά Λεϊνοεγακία, απᾶ α τίνος εα]]οά 

Λεβατου, απά ἴἶνετο ἔοο Ποννν Οοεγέυς,  πιοκέ ]ογ]θκα κίτοσπα, Απά 
1 ας Εἶναε (χοι Ἱνανίηα 9ο6Ἡ Έἶνονο Ἡοππογ γοπέυτοά πρου Ἰΐφ 
πορτοκαπέκίίου οἵ Οήπρε ἵπ Ἠπάσα, απά οεροεἰα1]γ βανο Ώαίηος {ο 
Ένα εἶναι που Όνουο ἵπ Τηνοαρτούα Ο. Μῆωα, Ραν. Ἰο, 

1. 618. 
4 ϱ δύέωσι διαφερόντως πρὸς τὸ ὁσίως βιῶναι. Τὴο κα1ηθ τοπ ἵπᾳ 

Ἡ (ουπά ἵπ Όνο Μ88. οἵ Ῥ]αΐο, Ἱναξ Ένα οοπατποὔσυ 86οπις (ο ὃν 

ἠπουπρίοία, ἵηπ Τεοστο, ΟΥ, Αβια. Οµ, 118, προκεκρίσθαι ἵψ 
Όσο κλάσά αβλας βιῶναι ιά πἀορίοά Ὁγ Βοίνκης. Τε Ίαν Όοου ρτοροκοά 
ὅ ἕο τομά διαφέροντεε, {ο τοροαέ βιῶναι (Θα δαπη), ἐο τοβά ὅσιον, οτ 
ο ἐο έακο νὺ ὁσίως ᾱ5 οφ αἱ να]οπέ {ο τὴν ὁσιότητα. Όλοπι. ΛΙ. βίγοιν. 

ἓν, 63ο οὐ δε κροσκεκλῆσθαι.. Το ποπ ίπῃ ἴν ροσ{εσ1γ εἶσας, 

660 6 1 καµάτων. ᾖἵπ Ῥἰαΐο, σωμάτων. ᾖΤ]νο πποείνο οί ενα 
εἴππρο πικάς Ὁγ Εωκουίως (απά αὐορίοά Ὦγ Τηουβστοί 1.οι) 

Μο Ρα πγ κοο. Ὀείονε, η ϱόφ ἆ ε, πε νεο ενα οχργοκίου ἄνεν καµάτων 
- ἑα οοαρασοά γεν Ίνα. Χκκν. 10 ανά ραίν ανά κογο απά ῥγοσπίν 
α Λες αι ο. 

“.” 



56ος ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΕΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ Ο60ΒΡΕΙ, 

ο 5 Τίς ἀναγγελεῖ, Ίνκα. κακΗἰ. τ/ (Βορε.). Το Επρκὴν Ὑοτκίονα 
Ἰαγο Ἠλο απιον μ- ελα ἀῑοεί κού( (λε ἀεοουγίνφ πε! Ἠλο 
αππΟΛΦ κά «λαΙΙ ἀῑοείί κο εοεγίακήνφ δωγπίηφε Ἰ 

ά Ι ἄνεν καµάτων. ὉΟἵ. σό9 α 1, ποῖς. 

ἆ 5 τὰ ὀχήματα. ὉΟἵ. ϱό8 Ὁ τ. Τε οκρ]απαίοι οἳ ὀχήματα 
ὉΥ Εωκουίας α πποπηίηᾳ “Ὀοδίος) ἵ9 ἱπουπαίσίοπέ γην Ῥ]αϊοῖς 
Ἱαπρυκμο, νο φοπ]ς Ὀοίηα καἰά {ο οπαϊνασ]ς {πι Έἶνοτα (ἀναβάντε) -- 
Ονουρ]ν νογ Ἰναά πο ἠπ]ναυ]έοά Εἶνοπα ρτεν{ουκ]γ, απά αΠογννατᾶς 
ο ἀῑφοπιυακ]ς απά Ίσανο Ένοπι (ἐκβαίεν, ἀποβαίεω). ου 
γιου ασ ποῖο ἵπ Βε]κκετ Ρἰαίο: "Ναῑα οἱ τα ο Ύπατο 
ὀχήματα ἰηβοἱΙήρατωις οογριφευ]α ἰ]]α οἱ φαί ἑοπυἰφαίπιας ἑωπίσμα, 
4 μας απίπιαο οοηδέαπίος 4 Ἠαοτοτο ρολ ὑουαπέατ α Ῥ]αϊοπίοίς:, ἆς 
απς ορἰπίοπο ἀῑκίπιις κα Ῥ]αίατοίνατα 4ο 8. Ν. Υ. ϱ].’ 

ΒΟΟΚ ΧΠ 

1] δ5Ί8ο ι Ῥαΐο, Γε0φ. ἱ. 634 Ὀ. Τὴς 9οεπο οἳ νο Ὠϊαίοπας 
ἵ Ἰαῖά ἵπ Οποία, νο ροσκοπς Ὀτίηρ Οεἰπίας α Οτοίαα, Ἀορταν 
α Πποράαδπποπίαα, απᾶ απ ΑΕνοπίπἃ κ ππημοτ, 

δ74 ο 3 ἐμβαθίνεαν. ΟΙ. 181 ἆ ο, ιο ὔ. Ἱ. 18 Μ., οἳ τοῖς 
νόµοις ἐμβαθύνοντες ἐπιπλέον. 

8 4 δετερωτάς, Οἵ, Βο]άτος, «ειοίεὶ Ρεορίε, ἵ. α. το. Τα 
ὨουἑοτοΙρίς (Ἠατα]]ν “Περοαίοτε } πετο ἔἶνο εκρουπάσσν οἳ να 
Αλλα, ος "Βοσσπά ᾿ Τνανε, νε] ον να νο (σα ησοπαὶ Ἰποτρτοία- 

ση απά εαρρ]σπποπέ ο Εἶνο Ίαν οἵ Ἀίοφος, Το ταῖνηα, να να 
ἑοκί οἳ νε]]οὶι νο εππαγα νγας Εἶνο οοπιπποΠίατΥ, απά νο Όνπο πησα 
πρ Όνο Ταἱπιιά, Ἡίσοτοι, κα, 1, το ” Απάϊνί Ἰάάκο απεπάσπα ἆς 
Ηευταεί», α αἱ βαρίεη» αριἆ 1]]ορ εἰ δεντερωτής γουαυαίας, πασταπίεπα 
αἱ αφηοᾶ{ {αυπ]απα. λαγρολοαε]ν, Εαροείίου, Βερί. 199ο : “δευτέ- 
ρωσις ἵπ Ερίρ]ιαπίας, Ζοτοιπο, Δο. 9 4 ποἰκίταπο]αέίον οἳ Ανα, 

πλεον Ἱπδαπ "'Οταὶ ταις, νν« Το οοστοσέ (χαπα]αίοι ἵς 

ἄγραφος παράδοσις᾽ ΟΙ. Οοπαή. Αροιί. Ί, 6 τὰ δεσμὰ τῆς δευτερώ- 
σεως ΄ που] κοινά αεἰοπ]ς’ (Πίάακο, ΑΡ. Ἐταμ. ἵν. Ἠκπ]ετ). 
2] Ὁ 8 Θίογνο. Τηουρηίς γνας  Ὠαίίνο οἵ Ἀίορατα, να πποῖνας 
οἵέγ, Όαξ α οἰήκεῃ αἶκο, 5 Ρ]αΐο Ίνετο κἰαίος, οἱ Ἀἴορατα Ἠγυίασα τη 
ΒΙοἱ1γ. Τῆνα οοαρ]οί αποϊοά 9 ἴτοπι Ἠα Εἰεφίαο Όποια, ΤΊ 
βἀάτοκκοά {ο Όγτηυα, 4 Τουπᾳ (ποπᾶ π]νο αἰνατοά Ἰήκ ροµ σα. 
Φου πιεπία. Τηουρπῖς Πουτίκ]γοά ἵπ Ἡ.ο, 644 (ΟΗπίοα) απ ας 
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ώλ ᾱ πο ὀχμόμκκα αλα μει πώ, αν 
κ δε ν αλ. ο. 

ποκε]γ οἱρλΗγ αἲ Όλο οἶωσο οἱ Ενα Μοδίκη Ἰναχ Ἀ.0. 490. Τη 8ο 
δαν ποάλίομα απά (πο ιιοηί τονο]ωβίοπα οἵ Μορατα Τ]οορπία Ἡ αν 

ος 99 φράζα Τνρταῖος. 
ος οἳ Ένα εἴπωφε, μαχόμενοι ἐθέλοντες ἀποθνήσκειν, Ὀείηᾳ ἱπιρ]ίοά Όαὲ 
ο πο οκρτοκωοὰ ἵη Εἶνθ 8απΠο γνοτάς ἵπ Τγτίαοιν. 
ο ἃ 8 ὧν φησι Θέογνις τείετε {ο ο 4, Πιστὸς ἀνήρ κ.τ.λ. 
οσο ᾱ 9 δικαοσύνην. . . τελείαν. ΟΙ. Οσα, ΑΙ. Βέγοπε, Π. 449 πιστὺς 
ο μὶν γὰρ καὶ ὑγιὴς ἐν στάσεσιν οὐκ ἄν πον γένοιτο ἄνευ ἐυμπάσης 

Ὁ] σ]δ ο Ἰ εἰχόμοοι ὁρᾶσθα. 4 λίπος, αν. 14 "Τα ἵ νο 
ο Ίσναοι οἵ νο Ἰποντον, νο νο Ῥταγο]ν πε] {ος Εἶνο ροορίο απά 

Ένα Ἰνοῦγ εἴεγ, Γσγονηία]ι (ἶνο ρτορ]νοί οἱ ος.’ 
4] ὕ]θα ό λόγων. Ότ νο Φἰδείποβίου Ὀοίγθον μῖθος Απιά λόγος 
κ... Ἠ γε αεῖν ος Ῥωε Μον. 66χ Ἡ ἔχω µέν τινα καὶ λόγον 
εἰνεῶν, ἔναγχοι ἀκηκοώς, ὀκνῶ δὲ μὴ φανῇ μῶθος ὑμῖν. ΟΙ. Ῥιαε. 

634 Α λκουε δή, φασί, µάλα καλοῦ λόγου, ὃν σὺ μὲν ἡγήσει 
ὧν ἐγὼ οἷμαι, ἐγὼ δὲ λόγον ὧν ἀληθῇ γὰρ ὄντα σοι λέζω ἃ 

ας, Ρι. Περ. «οἱ Β, π]νοτο {8 ας (ο ον οά 

Ένα ἀπίίνο οἵ Ενα ρογκοῦς καροτἑεπάσᾶ, α”- Ίνστο, Ἱπηπόοι, 
πο ἐπιστανεῖν πι α επί νο Ἱοθαπα "ο ἴο εἶνο ᾳυατάίαη οἵ α ἐπίηᾳ.’ 

ος γτρον τοκδίης ἐπιστανέον που]ά ποσα “νο ππυκέ αξοπά {ο ος 
πν ερασνο ” (οι ἐφίστημι. 
ο 6) ο)  ΡΙαΐο, Οονᾳ. 64 Ἐ. Το Ιπτοδυσίοςγ ποτᾶς απο 

πο αποϊοά Ὁγ Εικουίας, “Τῖνογο ἵγας νου νο (οἱ ἱονίηρ Ίαν ο0- 

.. κο 47 

ἄ9 
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577 ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 6Ο08ΡΕΙ, 

ουγηῖπς Ίπνεν ἵπ νο πιο οἵ τοποα, απᾶ αἵπαγα, απά ο] ονεα 
Ώου ἱ οκ ία Αποῦᾳ νο ος, ναί Ότο πια,’ ἃς, 

678 Ὁ 4 ἐξωμόρέατο Οἵ. Ρας. Πες. αἱ δις Άν ωα. 

844 μηδ ἐξομόρξῃ µωρίαν τὴν σὴν ἐμοί. Ἠαμοῖς, Τΐπε, Ί κα. 
ϱ 4 παράδειγµα. ἾἸπ Ῥ]αΐο οππο 88. Ίνγο παραδείγματι, 8 

ποτε Ἰάἱοπικίο οοπατησίος,. Περ Ἱ. 341 Ἐ εἲ ἐξαρκά σώματι 
ὧν φάμον θνψινρο ο ον νάνο 
εἶναι κ.τ.λ. 

4 ϱ εἰ ἀληθῆη λέγχα Ἠῶλος Ῥοΐας Όνε Βορ]ήκε, οπς οἳ να 
οἰναγασίστο η νο Ὠήα]ομυς, Ἰιά ρίνου α ἀθεοτίρίίου οἵ εἶνο αἰτοσῖοσα 
οσίπαος οἵ Ατοζηιιώης 9 «ιτ Α., 

670 Ὁ ϱ ἔσονται καὶ ἄλλοι ἀγαθοί. Τὴα τας ἐοχί οἵ Ρἰαξο ἴν καὶ 
ἔσονται καλοὶ κἀγαθοί, ΄ππσα ὈνοτουρΏὶγ αοοοπερ]ανοά ἵπ ΕΟε 
γἰτένο (Ο0ρ9). 

ϱ 4 τῶν δυναστῶν, Ῥ]πίο: {ος νε πο Ίνανο ἵπ Ἐπκουίας Τῶν 
δὲ δικαστῶν, ἱκορίηπίηα α Ώδνν βοπίσπου, τπτ νεο {ὲ {9 ααἴές ουί οἳ 
Ρίασς, 

δ860 ο 6 ἀντιπαρακαλῶ ἐπὶ τοῦτον τὸν βίον. ϐὉ, 6ο. 60ο 6 
ἐπὶ ὃν σὺ παρακαλεῖς ἐμά, 

5] Καὶ ὀναδζω σε Ο, ορ. δε Α ἐμὲ δὲ σαρωκαλάν κα) 
ὀνωδίζας ὅτι οὐ αράτνω. 

Ὦ 3 τὸν τῆς Αἰγίης νόν. Άαπσας νας (να ου οἵ Ζευς απά 
Λερίπα (Αροϊ]οᾶ. Η1. τα. 6. 6). 

Ὁ 4 χασµήσῃ καὶ ἱλιγγιάσεις. Οἵ, Οοτμ. 486 Β ἴλεγγιφης ἂν καὶ 

χασμφο. 
Ὁ α ἐπὶ κόρης. Ο. Οσον. 6ο8 ϱ ἄν τε τύπτεν βούληναι, τὸ 

541 α Ὀ]ουυ οἳ Ενα εἶγθεὶς {9 ποπ σπεᾶ α- νο τησ οπίταµεσσα 
ἠπον]ὲ: ὅταν ὡς ὑβρίζων, ὅταν ὡς ἐχθρὸς ὑπάρχων, ὅταν κονδύλοις, ὅναν 

ἐπὶ κόρρης. 
η) ὅθιαΙ Εὐλαβοῦ Όσπρατε 63ο 4 6, απά 641 6 6. 

ϱ 4 ἐνθουσιαστικώτερα. Οἵ, Ατίκίοι, Ροή, ΕΙ. 6. 6 ἁρμονίως 
. ταῖς ἐνθουσιαστικαῖς, Τΐνο ραμαίνο βεπκο "ἱπαρίτοά ” ἴ Ἱποτε 

ΟΟΙΠΩΠΠΟΠ. 
Β] ἆ ᾳ ἀμαθαίουσι Οἵ, Ρα. Κερ. 535 Ε. 

ᾱ 6 ἐχόμενν. Τμο αἀδ[ίου οἱ καὶ λεγόµενον (ΥἼρας) Ία φωΐο 
ἱπαρρτορείαίο, απά αρρατοπγ α τορεήσα οἵ νε «απηο ποτό 
ἵπ ἆ 4. 

ϐ]) 683 ο 6 ὑποπαραιτούμενον. αβκπειη͵ 
“.5 



1900 ΧΙ. ΟΗΛΡΕ, 6-το δ86ας 

 οπαρα βραχὺ καὶ ἀνεθεῖσα σνντύνως ἐπεπήδησεν εἰς τὸ 

:Ἡ. ἐπανορθοῦντα, «Ύα]μο ἀνορθοῦντα. Άεπεα απἰάεπι Ώοα 
1 Ἠαρος νγετυα.. . ο αὐίφως {επο Ῥ]αίο ακυτραί νετ 

(419). 

ο καλῶς τῇ τέχνη πράξαν, “ἴο ρτοερος ἵπ ΐς απ’ εκδ» 
-- }: “οἴνεγο εἶνο τα]ος οί Ἰής ασε’ (ονιο). Ἠαίλνες ΄ ἆοου 

το Ἄρμους {ο Ἰίς ασι. Το ἀἰκἰποίίου ὑοένουη καλῶς πράττει ανά 
ο εἲ κράντεν ἵα εἰεκεῖγ 86ος ἵπ Αἱοίδ. Ι., 116 Β ὅστις καλῶς πράττει 
το οὐχὶ καὶ εὖ πράττει. 
ο 4 το δεῖ, Εὐκευίας, δεῖν, Ῥ]αΐο: δεῖν 9 ἀείεπάςά Ὦγ Βαλ αασα, 

ο Νο ουππρατος ΔορΔίκ, 264 Ὦ παντάπασιν, ὡς ἔοικεν, ἡ τοιαύτη 
ο σύνθεσις.. . γίγνεσθαι “Όι νἰάσέατ, ρτκοπίωπα ροπσυ μα οί) 
ο Είπαν). ’ δα εἰ ρος οο εἰρηίθοαπέίως εοῖ, εἰ Ρεορίετεα ποφυε 
ος αθσείως Ἰναλεί, φωοὰ ἑαση ἴπ απἰοοεἀεπίυας οτα(ίο αὖ οὐλίᾳωα, 4υε 
ο ἀῑοίξας, ἵω τοείστη ταδε) (Α.1). 

: 1ο] 5868 ο 35 κροπηλακισµούς ΟΙ. Κανετίοτά, Άειο Γ]ηγκ. 
ο ασ] προπηλακίζω, α τετῦ κπεπεγα]]γ ἀετίνοά {τοι πηλός, Τίς 9 
ο οἱ ουὔσνε αἰομεί]νος ἱππροφαίδλε, απά Οωτέίας Ίνα αοεογάπᾳΙΥ ἴο 
ο οοἵα α πῆλαξ.. . . Βαΐ οί πῆλαξ Ίνοτο 5 πο ἔγλου {η Ογθεὶς ααέλνοςν 
-α ----- τουὰ λανν ὅθωι ο ρευροωείοα εροά ἐο ὑείαρ 
ος ας να εἰρπίβοκίσοα νεο] Βαἱἆπφ ακομη» {ο ἴλλο Νογά, παρὰ τὸ 

ο Κανοκοτά ον εκρἰαπαίίσα, "ο Αα α ΠΙΑΗ) Άρο Ἰκίοτο γοι 
ος ἆσνονς πα,” ῥγοφυρρονος α Ίοτπι πηλάκος, νεο) ΑΘπΙς {ο Όο ηο 

Ἐν ο Τὸν ὃ οὖν τοιοῦνον. Έος Ον Ῥ]αΐέο ναι ποῦτον δὲ τοιοῦτον, 
πε νεγο τοῦτον πείοτν {ο νο απ) αδὲ ἹπαΏ ἀθκοτ]υοὰ {π νο ρτουθά ἵνα 

Ρα γα μταρ]. 
Ὁ ᾗ «ν΄ Λἰσχέλον. Αανοῖν, δερί. ο. Τλεῦ. ϱ7] 

οὗ γὰρ δοκεῖν ἄριστος ἀλλ᾽ εἶναι θέλει, 

ἐξ ᾗν τὰ κεδνὰ Ελαστάνει βονλεύματα. 

«νου ΈΏνουο γετνος οἵ Λεκογ]ας οορουγπίας Απορία γαυς Ἱνοχο 
ποροκέο οἳ νο κίαρε, εἶνο ογον οἵ νο ρευρίο ἵπ βοπαΓα) ννετο θχοά 

ος Ατίοζόσς, α- Εἶνο πα {ο νε]νοια Οία ατοαὲ οποία ας πποµέ 

αρροκ ία Ῥα, Αγιάς, 4 (απβλοτας), ἵω Όνο ῥαμε 
ποια νο Πε οί Αγιάς Επ ξατεὶι γεκα δίκαιος, απ ροκκ{υἱγ, - 
Ἠοπιααα Οήαἷκα, νο αείος ΠιΑΥ Ίνανο κα ἰωεπίοά Ενα ποτά {ο 

Σοα “.͵9 

.. 

ἁ 
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.0οδῦ ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ΟΒΡΕΙ, 

πια]κο (νο πρρ]{οκ{{ομ {ο Ατοἆσα πποτο ροϊηίοά, 8ου Ῥα]ογ'α ποῖς 
ος νο Ῥαδκαρο. Το Ργαφο Ὀοςδηο ρτονοτυία], ΟΙ Αφαιν. Ί88ι 
Ρως, Αίογ, ϱο Ἐ ὡς γὰρ ὁ Πλάτων φησί, ἐσχάτην ἀδικίας εἶναι, 
δοκεῖν δίκαιον μὴ ὄντα. (ος, Όε ΟΛ. ἱ. τ4- 

ἆ  ἀνασκωδνλενθήσεται. Τ]ο ποτὰ 9 εκρ]αϊησά Ὦγ Ἑππασας 
.” οφ πἱγα]οπί {ο ἀνασκολοπισθῆναι απᾶὰ ἀνασταυρωθῆνα. Ίνα 
Ρυπἱαπποπί ἀθκοτίυοά Ὦγ οἴεῖνοτ ννογᾶ, νε]νείλνοτ νο οα1] ἴὲ εταοϊβκίου 

ος ἱπερα]ίης, ἵνα υἱγέπα)Ιγ νο καππο, ας ἵ ον]άεπέ {τοσα Εἶνο ο οἵ 
ἀνασκολοπίζειν Ἀπᾶ ἀναστανροῦν ἵπ Ἠάι. ἱκ. 18 1. 1181 ΕΠ, 118, 

159; ἵν. 43, 101. Ῥϊπίο ονἰάεπ]γ κε]οσία ἴξ αν Εἶνα ππονὲ εταοὶ 
αυ οἱνατηοία] ἀθαίλι, απά Οἰοπποπί ο Αἰοκαπάτία (ένο, ν. Ἰτ4) 
πο απηατυγα])ν Δ4Υς ναί Ίνο ἵν Ίνοτο “αἲὶ Ὅαε (τοξο νε 
ΘΟΟΠΟΤΗΥ οἱ κανα ος.’ Οἱ Ἐπα. ΡΥ. Εο, 584 Ὁ. 
δθ4 Ὁ τ εἰσέτι δεῦρο. Τηή9 είτοιᾳ οκρτεκκίου Ἰπάίοκέος Εναξ νο 

Ρογκεσυου Ἠπά ναι πουρΏί]Υ οεαθο νου Εαφουίας Ένας πτοῖς : 

ϱο0 203, 204- 
11] ο { παράδεσον Όπ Όνο Βαυγ]οπίαα Ῥαταδίκο ος μή, 
απά Αγε. Ρ. το {. 

ὄθδαι Ῥ]α. βγπιρος. 103 Α. Τὴο Ῥαδκαρο ἵς φποίσᾶ ποστς αἲ 
Ιεπροι Ὁγ Οτίμεα, ο. Οεἷε. ἴν. 19. 

8 5 εἰς τὸν τοῦ Διὸς κῆπον. Ὁ. ρ8ι ἆ . 

13] Ὁ 4 ἵκστασιν, “ᾱ ἔταπος, “4 ἆοορ εἰοορ/ Ἐ. Ἡ, 
ο ὕπνωσε, “οµαὲ Ιπίο αἱοορ Το ἰπταπαίήνο ναὺ ἰν πο 
ὑπνόω, Όαί ὑπνώσσω. 

94 φκοδόµησε,. Ἐ. Υ. πιατρῖη “Ἠοῦ. ῥωήάεά ο ὑπιο.’ 
ἆ 6 ἀνδρόγυνον. Όπ νο ρτενα]επου οἵ αἰοτῖος ασαξ Ἱναγππιαρητο- 

ἀῑιον απποηᾳ νο αποϊοπί Βαυγ]οπίαπς, Οτουκα, Ἑσιπαπα, απά 
Ταἰπιπδ κίς 66 Ἐτεπδεπναὶ, Αἶεχ. Ροϊψλίκίου, 68, 69. 

ἁ το (δα). Τὴ6 ἔπαο τοκάίπα ἵπ Ῥ]αΐέο 9οσπης {ο Ίνα Έλα 
εἰνκηροά Βτκί ἱπίο φά, απά νε, Ὀδοπακο οἵ Εἶνο φά Γππιδδἱαα!γ 
(οἱ]οψίηᾳ, Ιπίο ὧτα ἵπ Ἐωνουίω, ΟΙ. Εωηῖς, Τή9, ἴκα, Ὅα, 
ἀκροδρίων εἶδος µήλοις μικροῖς ἐμφερές. 

ἆ 11 ταῖς θριέώ. Αθνοππσας, Π, ϱο (51) "Αἰεκίς αοπσνΊνετο 

5ροας οἵ οµϱ» ουί ἵπ ἔνο (ἡμίτομα φῶν)᾿: απά Ῥ]αε, Εγοι. 77ο Β 

αἰἰαάος {ο α Ρτονετὺ Ενα ΄ Ὀογν) (επάκλήρ ν εερατα(οᾶ Ἰκο αἩ 

οµς οαέ Ὁγ α Ἰαΐτ, νεῖνοτο τριχὶ διαιρεῖσθαι ἵψ Ἐπλνηκενς ουττοσίίοα 
(ος τριχῇ αἱρεῖσθαι πἀορίοᾶ Ὦγ Ἠγεέοπ καὶ, 
19] ὅθθ ο 4 ἀκτήμον. Ο6. 18: ὃ 6, 

Ὁ 8 δένδρων. Τις ἰ5 (νο τεοπάἶπᾳ οἵ ποστ] αἱ 1188, νου 
41ο 



Ῥουκ ΧΠ. Ο6ΠΛΡΑ. 10-18 5860 

| Ῥ]αίο απά Εικοῦίις, Όαέ νο {οσπιος τοκάῖηᾳ δρνῶν Νιορὶ. 

Τλο τομδίης δένδρων Ίνα Ἰοὰ {ο Ίο οπίου οί ἄλλης ἵπ Ἐκ. 

ο 9 3 ἄστρωτο Οἵ. Ρας. Ἀγπρο. 301 Ὦ (Ἔρως) χαμαιπετὴς ἀεὶ 
- ἐς κα ραλης ρα ληναωύννφ 

. ἀναστρέφεσθαι. 
ς 14] ἆ 1 ὁμιλίς. Ἠεπιοσί]ι, 1466 καὶ κρῖναι τί τῶν πραγμάτων ἐξ 

το ὁμιλίας δννατὸν προσαγαγέσθαι, καὶ τί βίας προσδεῖται. 
ος ᾱ δ τρόφιμοι, ' αλαποη],) ὁαρφκε κά Ρ]αε. Κερ. 61ο Ὦ ἀπει- 

16] 500 )ν 6 «λοῦτον οὐ τυφλός. Οἱ 2.6; Απίκορι. Ρίως. 87: 
το Ῥικε, Περ. τΠ, 654 Β; Ἐωτ. Ρλαείλον Εν. χὶὶ λος. 1ά. κ. 19; 
ο λπρίκυ. αρ. Οσα, ΑΙ. Αέγοπε. ἵν. ϱ]4- 
ο ᾱ τς ἀληθοῦς δόξης. "Εἰείπις, θεγα ορύπίοπα. ἍἈΒπέ γε]ναί 9 
ο πο ορπίου Απά ἰ{ Έἶνετο ἵ επεὶ α λίης, Ὑ]αέ ἀἰΠετεπου 
ον νατο Ἰεένοση ξ απά ρτυάεπου» 1 Οπ]ς ναί δόξα Ίνετο ππθατα 
ο βἴοτψ: [ος Ῥ]αίο Ἰνκά Όσευ ἀἰφοουτείηα πιυο) οἩ ἐἶνο Ῥγαίφο {ο ὓο 
ο απατάσά {ο Ἠοπουταδ]ο αοίουφ’ (Υ1ρετ). 
ο Πναε Όνο πωεαπίηᾳ ἔγωο ορίπίον ἵν θπἱ{ο αἀπιϊκα[υ]ο {η ἠνεὶί 
ο Ἡ επ]άεηί [τοι Ῥ]αΐο, Ἰκᾳ9. 663 Φρόνησιν δὲ καὶ ἀληθεῖς δόξας 
το Βεβαωίονε, ἨΊνοτο ἶνο ουπποχίου πι φρόνησις, 46 Άετο, ἵ ἵπ {νους 

ος οἵ Ενα καπως πιεκηίηᾳ. 
αἃ 6060 8 Ἰ τὴν βασιλείαν. ία, νἱ. 14. Επκουίως οπές τοῦ Θεοῦ, 
ος απᾶ αὐτοῦ, ἴο Ὀείηρ ]νο Ράκαρο Ἰποτο ποασ]Υ ἰπίο ΑρτοσιηοΏξ υν {έν 
ος ἀἰκουαγκο αουέ )η1οο. 

11] 4 τι τῆς τοῦ πράγματος ἀρετῆς, Ὀτακοίοά Ὦγ Βοΐναμα, 

Ἠαύδααι, Γγαεί. αά Εωλφά. κ, τὸ-ασταπρος νο Ἰανέ οἴπακο 

Ένας: τῆς τούτον τοῦ πράγματος ἀρετῆς, ὃ δεήσει γενόμενον ἄνδρα 
αὐνὸν φέλειον εἶναι, “(εἶνο Ἰουο) οἵ οχοοἰοποο ἵπ θῑνδὲ που η 
πι ηεῖν, πλου Ἶνο Ίνα ὕσοσπο 4 παπα, Ἰνο ἨΙ πουὰ {ο ὃς 

186] σο1 Ὁ ϱ καὶ ἄλλων τῶν τοιούτων, “Ἐν, πο πηκ]ο ̓ (Ἠοος η), 
Το επ] νο ὀἀορεπάκ οἩἳ γι ππθογησοῦ, ας απυκια] οἱρεία, ἵναε 
οπο εν ἴ οσεκκἰοπαΙγ (οαπᾶ, α. ἵπ Απίκος, Κερ. {. 13. 3 οἷον 
σωφροσύνη «αἱ ἀνδρία καὶ δικαιοσύνη καὶ τῶν ἄλλων τοισύτων ἔξεων 

(Βου). Ο. μου, 1 Ιάοήπνία, 68 Ῥ]α. οφ. Ἰτό, Λι 
ποῖς, Άεδασα, (ο ἱσπίης Ἠπεκείπκος, τος; ἄλλων γοιούτων 

4... 



5ο Ὁ ΤΗΕ ΡΠΕΡΑΕΑΤΙΟΝ Τοπ ΤΗΕ αΟΒΡΕΙ, 

ἐπιτηδεύματα. θιαδαιαι Ρτορονος ἆλλων τούτον ἆλλα κεπαδας. 

18] 508 ἆ ὁ θιοαδές. Λη ερἰλνεί αρρ]{οᾶ {ο Ῥατίκ ἵπ Π. Π. 16, 
απά {ο Ῥείαπαι, κχΐν, 41]. 

θεοείκελον, πο οἵ Αελιίος, 1Η. 1. ελ. Βου ορίενοία κοοπα 
ἵπ Ἠοππος {ο τοίετ {ο Ἰνοδ 1 {οσα απά Ὀεπαίγ, Όπε Ῥ]αΐίο αρρίίου 
Όνοπη {ο πιοπέαὶ απά πιοταὶ φ πα ΐ6ς, 

20] ὅδ94 Ὁ ὁ τεθαµένοις, κα υαἑαεοὰ ἵπ Επκουέας {ΟΥ πεπεσµόνοις, 
νι εῖν νγοσ]ά ππσπη “Έ]νοθο νν]νο απο ονοά[οπε {ο Ενα Την,” 

Ὁ 8 γεγονέαι. Όπ Ον ολριεαὶ ανα οἱ εἶνο Γπβπ]είνα, πῖνοτο 
Ένα τορυ]ατ ουπαίτασίου ποσά πεφαῖτο απ Ἱππιρεταιίνα, φας Ζεἵέ, 
ος. Ον, όἹι ο, απᾶά Βετηλατάγ, Αγίας, 35], πλνοτο Έναο ἵν 
α τοίοτεπος {ο ή Ῥάδκαρο οἱ Ρ]πίο, 

ἆ 1 ῥυθμοῖ. Ἐλγνι 9 Εἶνο εἰναταστετίκί]ο Πονν οἳ νο νονᾶς, 
νε ]νθεῖνες ἵπ Ῥτουο ος τετρ, Ταν Απίκος, Κλοι, 1. 8, 11ο, 
ΤΕΙΛΑΥΙΚΑ ναί ἔ]νο Ἱαηρααρο οἱ ογµίοςγ α]νου]ά νο τγγιίοαϊ Ἰνας 

πι βρκκυσι ο 

21] δ0δ 8 2 Κιύρα. ΟΙ. 6 α 6, ποίο, 
Μίδα μᾶλλον. ΟΕ. Τγτίπει», 1. 6 πλοντοίη δὲ Μίδεω καὶ Κινύρας 

πλέον. Ότπ νο ος οἳ ίάαν απά Ἠΐα μοὶᾶ 96 Ονίᾶ, Μία. κὶ. 

φο- 125. 
α 12 Τυἱᾷ, εἶ μὴ τετλαίη μὲν ὁρῶν Φόνον αἱματύεντα. Τα, νκῴη 

δὲ θέων Θρηΐκιον Ῥορέην. 

ΤἼνενο ἀῑκ]οίπεεά {γαρπνεπίς οἱ ἶνο πνε]]-κπονη νατ-κους οἳ 
Τγτίασας απο ἔακεν ουξ οἱ Ενεῖτ ρτορετ οτᾶσς απά ουπτασίοα, 
απά Ἡ ἵ πο «49Υ {ο ἀθίοτιωίπο ν]νοί]νος ἴπ Εἶνο ασ ντου Ενα 
νοτῖ απο ππεκπῖ {ο ὃς ρατε]γ ορίαἶνε, ο Εἰοίπις 9ος ο ἔα]κο 
Ένεπα, ος οοπΦ/οπα], αν ἵπ νο οεἱρίπαὶ, απιά 5 πράττοι απιὰ κτῷτο 
ατο αβοῦ Ὁγ Ῥ]αΐο Ἠπικεί{ αὔουο, ο 

ἆ 6 Ἡ γὰρ ὁρᾶτε; Ἐνα., ᾗ γάρ; ὁρᾶτε Ῥϊαε, γῆν Όνο Ἰαίος 
τοπάΐπᾳ, νο πππσέ τεπάες: “ἷν Ἡ πο κο Βου: {ος καν, ἃο. 

Οοπήρατο Οογᾳ. 468 ἡ γάρ; ἀληθη σοι δοκῶ λέγειν, ἡ οὗ, πνετο κος 
ΗεϊπάογΓε απά Βαάπιαπ πε ποίςν. 

33] δ096 ο ι αἰτόθι, Ειαί Ἰα, ἵπ Ἠβγρί. ῬΙαΐο Ἰαὰ εαῖοᾶ ας 
Ἰοίοτο Εγαί νο Ἐργρίίαης ἵη οτάςτ {ο ἑταῖη Ονεῖτ γουβνα ἵη γἰτίας 

Ὦ Εἶνο οοπέσπαρ]αέίου οἵ νε]ναξ νγας τοβ]1γ νοκ θα ἵπ κου Ἰρέατα, 
η ππυκίς, απά ἴπ ατί ρεποτα!]γ, Αχοά ὮΥ ανν οογίαῖπ οτι απά 
Ρα τετ νε] εῖν ννοτο εχλήυεοὰ ἵπ Ονείς (εαρ]ες, απά πο ραϊπῖος 
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ΓΒΟΟΚ ΧΗΠ. ΟἨΛΡΑ, 18-ας δ0θς 

᾽απίλαξ νεα αογνοῇ {ο αάορὲ α.γ οἴλνοτ, απ "λαέ (]νο ρα ἱπείηρν 
βοαἱρέωτος οχεσιἑοᾷ ἴση Ενουκαπά γοστν Ἱοίυτα, Ηέογα]]γ απά 

αγ σα Ὀνουδαρά, ποτο ποἰνος Ίποτο πος Ίσα οσα] να 
Ένονο ρεοδυοσά αἱ Ενα Ῥτοκοπέ Εἶπιο, ἴπξ οχρτοκαοά {νο 8ΑΠΙΟ 
η) 

σος 8 3 νομοθετάῖσθαι βεβαίως θαρροῦντα. ὮΤ]ο ππ]άᾷ]ο νοῖοῦ νοµο- 
Ὁ θιτῖσθαι ἵν υκοὰ (γοφυσπ]γ ἵη Ῥ]αίο πο οπἱγ οί α κέαίο ουποἶπᾳ 

ο ἆσνν {ος Ἠκο]ή, Ὀαξ αἶκο οἳ Εἶνο Ῥογκοῦς νεο νε] (λοπιρο]νου ο 
τος καῦ]οοξ ἓο ἔἶνο Ίανες οπαοίοὰ. δελαπς, [οοπίης Μαἀνίᾳ, ὑταυκοίο 

34] 507 ἆ 1 τῷ τοῦ Διωνύσον χορῷ. Ε]αὲο Ἰνὰ Ῥοθυ Φἰκουκαίηρ 
ο Ενα πουυκκίΕγ {ος νο ρτορος τορα]αέίοη οἱ ἐἶνο ροδίτγ, πιναίς, απά 

ο ἀαπεῖαρ ου υπο ἵπ ΕΟνοαίτ]οαὶ τορτοθεη{α{ἶοης δυο] 8 έἼοφο οἵ 
4 Ένα Ὠήσαγαίαο Εεκνα]». 
ο ᾱ 9 ἀνηκονστίας Ῥ]αῖ, Μον. 134 Ἑ διδασκάλων παρ ἀγωγὴν 

ο 508 ο τὸν αὐτὸν ὥσπερ. Οἵ. Ρα. Γλακά. 86 Α τῷ αὐτῷ λόγφ 
ος ὥσπερ σύ, πε ν Θα) σαπις ποῖς. 
ο 8 6 ἀθορύβους, Ατίκίοεϊο, Ώε Πορ. . 12. 14, 9.79 ναί “νο 
ο ἀανε αὐουέ ἀκαπκοπηθας, πασηδὶΥ Ειαέ νο κούος κἰνου]ά 9Ἰνασο (ἶνο 
τος Ῥοψας οἱ εἶνο αγπυροκἱασοὶ,) 5 ροσυ]ἷας {ο Ρ]αέο. 

το 0 8 ὄμνους εἷς Θεὺν πεποιηµένονς δεν. ]οβο Ὑνοτάς απά τοῦ 
π. προσῄαντοι κόσμου Άτο ογ]άσπί]γ {άκου {τοσα (ἶνο ἀοκοτίρίίοι ἵπ 
ο ΡΜΙο Σάπες (Ών ία Οοπέεπιρί. Ῥ. 484 Μ.) ο εἶνο Γοακίν οἱ 
ο νο Έπος: "Απᾶ Ένοι βοπις 0Π6 Γίνε πρ απά αὖπφε α Άγηιν 
π ορομκά ἐπ Ἀσποων οἱ σα... . Αθίος νελνοπι ἔ]νο οἱ]νογα αἶφο 
ε τἶωο ἵπ τη] ἐν ἱεουπκίπῳ ογάενγ Αραΐα, Ρ. “85: Του νο 

είν Άγκα ολο Λακε Όεεν ουπροκεά ὑπ Ἀσποωγ οἱ ου. ο 

4ο] Ὁ 6. 
365] ο 1 ὡς οὔσηε σπονδῆς, ουττοαροΏά(πᾳ {ο ὡς παιδιῷ Ῥο]ονν, 

ᾱ 600 Ὁ 6 τοῦ µαρτνρίον, ΧΧΧ: Ἠου. Ἠλο, Μοέκφ.' Το αεὶς 
οἵ Όνε ουνεπα σέ ἕπναα κο πατησά α-- ουπἑαἱπίαα Όνο Ὠοσπίορας... 

πας οἳ νο ἑαυίος οἵ (ωαπιοῦγ ..  απᾶ Όνο (αὐογηκοῖο, 
α. πο Ἠανο οκ 18, α ἴπ ν ἔπτα οοπἑαοίης Όνο απ] ἴν 
παποά , . ς νο (ουὲ οἵ νο ἑσκίσνουγ (Παμε Ρία. Βίδ. 
ΜΗ1. ό6ρ α). 

ο Μιὰ βονλῆς, Ῥεου. κακί. ϱ, πορ]αοσά {η νο Βορειαρίηέ κ 
Ένα οπᾷ οἱ ο. ακίν. Το Οποος ἐγαπααίοςν πμοσὶς νο πιοκηῖης 
οἵ Όνο Ἠοῦσονν, πει αγ ο οταν ποπάστοά, οί {ο Είνφε, 
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.ος ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 0ΒΡΕΙ, 

αλπιμεῖ, πο {ου Είπφε (ο ἁγίπὰ εούπε; απᾶ Γον ργίποκε, πλαν | 
αίγοπφ ἁγίπκ! 89ο ο ακε] οἩ νο τοπάίηᾳ. 

ϱ Ἰ πύνων ἵν πο ἵπ νο ΤΧΧ αἱ η ρίασα, Ίνα ἵ ρτοῦαυἳγ 
ἱπίτοδυσρᾶ, Ὦ} Αα Ίαρρο οἵ ΠΠΕΙΠΟΣΥ, Ίο ν. Ἰ, Γα Λν ἁγίκε, 
απά /οηφεί Μία ρουετίψ, απά πεπιεπδεγ Μί ΠΕΥΨ (τῶν πόνων) πο 
ππογε, 
27] 900 ὮὉ 3 Αθηνα. Το Ὦο οπ]]οά απ Ανοπίαη αἴίας Όνο 
κοδάθκα οἵ νι κάσπα απά Ίνε οἵεγ γνας α Ὀοίίοτ ουπερ]ππσπε Έναν 

ιο Ός πἀάτοκκοά πποτε]γ αἱ ο Ἰπ]ναϊήίαπί οἳ ΑΕΐσα, 
ἆ 8 σµήρωθοι. "Ύα]πο µήρωθοι, ᾳποᾷ αέ παίπας Αίοσπι παπα 

οοστοσέατη Ἰνῦος εκ Ῥατίς, Α.’ (Βασ). 
601 α 2 οἶσαν. “Ῥοεί οὖσαν Ἱαοππαπα {πάΙοαν! ’ (Βεΐναπκ). Τῆνο 

πιοτάς καὶ µονοειδῆ, οι 1εἆ {π Ἐπφευίας απά ἵπ Ἠεκκετν ἐοκί οἳ 
Ῥ]αΐο, απο τερτεκεπέρά ἵπ νε ἐταπε]αίίου οἵ Εἰείπας, αἀορίοᾶ Ὦγ 
Ύ]μος, απᾶ αρρτονεᾶ Ὦγ Απ ας ἨδοδβκαςΥ {ο Εἶνο βοΏκο, 

5 6 θαυμάτων. Οἱ, Ριαὲ. Ιαφ0. 645 Τ) προσφέροντες τῷ θαύµατι 
τούτῳ τὴν µέθην: 658 Ἑ θαύματα ἐπιδεικνύς. 

Α {ου Ἰἶπος Ἰνοίοτο Εις αποέκέίου Ῥ]πίο Ίνα τσ, “Τί ας 
τερατὰ ενετγ οπε οἵ ας ΠἨνίηρ Ὠοίπρε α5 α Ῥαρροί οἳ νο ροᾷς 
(θαῦμα . . . θεῖον),’ ος, Ὁε νι νε τοπ (η θεῶν, ΄6ΝΟΓΥ οπ6 ο παπα 

Ραρρεί οἱ νο Πνίηρ Ὀείηρε, νοΥ Ῥοίηρ κοᾶκ. Ῥ]αίο (ποφποπΙγ 
τοροβίς (ήν τορτεφεπίαίίοη οἵ ππεῃ ας ραρρείς: 9οο 109. 65 Ὁ; 
8ου Β. Όοπιρατο Που, δα, Π, ]. 8 

εΏαοετία αἱ πετνῖς αεπία πιουί]ο Ἡρπαπι 

απά Ῥετα. δαί. ν. 118 

«Το π η] Πππρο]Ηξ ηοο αποφαση εκἰτίπφοσας πίτας, 

Θποά πετνος αρίίοί͵” 
29] 603 ο 1 ἀκρότητα φιλοσοφίας, ΟΙ, Ῥ]ή]ο Φαᾶ, Ώε Μωπᾶί 
Ορί/. Π. 3 Μωυσῆς δὲ καὶ φιλοσοφίας ἐπ αὐτὴν φθάσας ἀκρότητα, 

ο 6 Λέγωμο δή. Ῥ]α, Τλδαεί, 73 Ο. Τε Ῥαβααρο ἵς αἶνο 
αποἰσᾶ Ὦγ (Ἴσ, ΑΙ. Βίγοπι, ν. ού, 

ἆ 6 οἱ τῆς θαλάττης λεγόμενοι χόες, 4 Ἱπδαδυτο οοπἑαἰπίπα αουε 
ντου απατία, Τη Πκίταίοηῦ οἵ να ρτονατῦ Βα] θα ατα ποίοτη {ο 
Ατίκοίά, ΟΥ. η, Τ,. Ἱ. 49, οἳ. Ὠϊπᾶ, τὸ λέγαν περὶ τούτων καὶ 

θαλάσσης. 

ἆ το κατὰ Πέδαρον. Ῥϊπάὰ. Επαφ. 113 (116). “Της πείετεπος 
{ο Ρἰπάαχ 9 τοροα{οὰ Ὦγ φετεταὶ κα Ὀκδαπεπέ νετίέετα, πποδέ οἳ ποπι 

Ἰανε Ὀοστογγθά {γοτα Ῥ]αΐο. Τῆὴο αἰ]ακίου { ρτουαὈὶγ ο 8οπια 

454 



ο 100Κ ΧΠ. ΠΑΡΑ. 25-29 603 ά 
ἵπ πο Ῥϊήπάας Ἰνιὰ εϱροκεπ οοπεπιρέπουεΙΥ οἵ οεγίαίπ 

ος νο Τοπία εοἶνοοί. . . . «Ἠοοσκὴ οοπηθοίς ντε] 

ος 48 βδάλλω.  Πλίκο βόλλω ἀρθινα. Τίοπα, βδάλλητας 
Ότι ρλάζγτωι ἡ ἀμέλγγτωι) (Εθν). 
ο 906 ο 1 σηκὸν ἐν ὄρι. Ἑωληκ. Τί. Παρ. "Ἀηκός ἔπαυλις 
ο πρεγΧΦ περιεχοµένη. Ἐτο τρεγχῷ πιβ]ίπα θριγκῷ, οἰκὶ που Ίβποτο 

σος 8.5 κλέθρα. Τὴο πλέθρον Ὑν48 10,000 804 1.το {6ο γαὔ]νες Ἴσαυ 
τν μα εέαννα 
80 6 σµικρολογία, Οἵ. Ῥ]αε. Κερ. 496 Α ἐναντιώτατον γάρ πον 

ο ου νο ἄλον κ) σωνὸν ἂὰ ἀνορόῥονθα, 
6 7 αὐτῆς δικαιοσύνης. ΟΕ, ΡΙΗ]εὺ. 64 Α αὐτῆς περὶ δικαιοσύνης, 

ὅτι στι. Ῥαττοπίά, 130 Β τί σοι δοκεῖ εἶναι αὐτὸ ὁμοιότης, χωρὶς 
Ἶε ἡμεῖς ὁμοιότητος ἔχομεν. “Οσέογαπα Ῥτοποίπεη αὐτό, αὈὶ νίπῃ οἳ 

τ παέασατη αἰσπίας τοί ρεπαίπασα Ιπά]σοαε, Ρ]εταππφυθ πουίτο βεπετο 

ο πουσρασί κοἱθί, αἲ ποπαπαείνας θυέ ποσαφαέέγας ροπίξασ; εἶη ρεπί- 
ο Ένας νε ἀκείνας, 4 ρεπας ον πλ υοπάυσπα, αποά εχἰρίί ποίπεν 

τς η ωμά μόνα 

Ας. ο ο ο. ο ἠρμ, ολ. 

ο μλδε- «ος 
εα! ῥτοπσίηεῦ αλ λοίεας ” (Θ19.). 

4 { πάλιν αἲ τὰ ἀντίστροφα ἀποδίδωσιν, “Ίνο ϱἶνοι (ἶνο ρλ]οφορίνος 
ή τονεηρο  (Ομαρυο, Φοπαξ),  ποοᾶ ραταρ]ιγαδο {ος γε]ναε 
Ἰηδά ης Ίποτο πο τ]Υ “Ίνα κἴνοννν ε]νο γονεγνο.) 

606 5 α στρωµατόδεσµον . . .σνσκενάσασθαι. Οἵ. Χον. Απαῦ. ν. 4. 

εἰταρυ]α Ιεσεί ποουπδυπέατ ’ (Βεασε). 
α ὁ ἀναβάλλεσθα, Ο, Απιορὴ, Γκερ. Ε142 τηνδὶ δὲ χλαῖναν 

ἀναβαλοῦ µριβωνικῶς ἍΤῆνο τον Ίνα αἱκο νο πισαπίηᾳ, "το ατίκο 
πρ α ρηευάς, ο Ἱκρίη α οωᾳ. Εν Όνο (οσποος βοπο {9 ἀοίαν- 
ποποά (ος Ον ρακαρο Ὁν Άθνοα, Πέρος, 1. 48 (αἲ. 11), πναγο 

Ένα αποϊαέίου ἄοσι Ῥ]αΐιο ἴ πίτοδυσσά Ὦγ νο πογάς, ἔμελε δὲ 
αὐτοῖς καὶ τοῦ κοσµέως ἀναλαμβάνειν τὴν ἐσθῆτα, καὶ τοὺς μὴ τοῦτο 
ποιοῖντας ἑσκωπτον. 

ϱ 4 ὁ λεγόμενοι γραῶν ὗθλον. Ρα, Κερ. 336 Ὦ οκ ἀποδέέομαι, 
υπ] 



60οδς ΤΗΕ ΡΗΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 608ΡΕΙ, 

ἐὰν ὕθλους τοιούτους λέγῃκ. ΟΜ. Πκείκηὲ, Γναέ, 1, 18 «Βομοκ γαπαν 
(γνορισων), εἰσαὴ οὗέκαων ακ/σαλιο φοαή να μμιμω ο 
{απ νως εγοδαής βακίς” 

606 Ὁ ϱ τὴν αὐτοῖς ὁμοιότητα. Οἵ, Γλαεά, 84 Ε "Έτοπι αατίης 
νο απο ορίπίοπς απά βαππο ἀολρ]νς νι (νο Ἰοάγ, νο κου] {9 

οοπυρο]]οᾶ, ἵ αρροθο, {ο Ίνανο {]νο βΑΠΠο Ἰα δέ απά πυτίατα, απά 
ὕδοσσσο απβί ουετ {ο αττῖνο αἲ Ἠπάος ἵπ 4 ρατο αἰσία, Ὅναξ παπα 
εγετ ἀδρατί {τοι νο Ῥοῦγ ἱπ[οσοά Ὦγ ἴξ, κο Ενα αἶνο οσπ Πα] 
Όσες Ἱπέο αποϊ]νοτ Ὀοὰγ, απ ἔαίκος τους ἵπ ἴὲ ας 1 ρἱαπίοά Όντο, 

απά Ίαν Ὀνεγείοτο πο ρασί ἵη νο οοππαπίοι ο Όνο ἀῑνίπο παπά 
Ρα56 απά αἰππρ]ο,) 
90] 6074 7 Ὀπίσω Κερίον τοῦ Θεοῦ σου πορεύσῃ. ΟΙ. Ώου. 

το σίν αδι απ. 4ο, ΤΧΧ Κύριον τὺν Θεών σου φοβηθήσῃη καὶ αὐτῷ 
λατρεύσεις. 

91] ἆ 1 ἐπ ἀγαθῷ ψείδεσθαι. Τ]ο Ηε]ο οἳ νο οναρίοι ακρ]αῖπα 
Ες α ππδαπίηᾳ, {ος νο πάναπίαμο οἱ Όνοθο πε]νο τοφαίτο καοῖι 
α πηθνος,” Εικουίας ΊπαΥ Ἠατο πποαπί πομίηα πποτο να Ένα 
Ρτἰπεἰρ]ο οἵ αουοπηποδαεἶπᾳ ἴ]νο ἆομτευ οἵ οπ]ροπππεπέ ρταπεοὰ 
{τοσα εἴπηο {ο πιο {ο Όνο Κπονν]οάμο απά πποταὶ κἰαίο οἳ ππαπ] πά, 
απά Ἠὶ οπ]γ οττος οοπαἰαία ἵη αἰνίπᾳ εἶνο οὐἵους Ώ στης οὗ {αἱκε]νουά 
ἓο ν]ναέ Ἰ ργασοκ]]γ ἐ]νο πιο τοαὶ (τιν (6, Ε. Ἡ, Οὐΐέοα, 
Βπηνν Πία, ΟΚ, απά Κ. Βίου, ατςδ Ὁ “Επκουίνς). Όπ νο 
βεπετα] φποκέίου κοὲ ὖ. Κ. Αυὐοᾶ, Λανις Εἰλίο, Αρρεπάϊκ Ἱ. 

ἆ 5 δυνάµενον μᾶλλον ποιεν. “ΑΛ νου ἵς νιαπίσὰ Ίνονα, αασῖν ας 
πράττειν, προτιμᾶν, ἑλέσθαι, προελέσθαι, ος Όλο κο: {ος νο ρτοσρᾶ- 
{πα ποιεῖν 9 ]οΐποὰ ἵπ οοπκίτασίος νε ελ νο ραγοἰρ]ο δυνάµενον’ 
( 1μετ). ἘΤης νίουν {9 ουπβά σα 1 τε]οσίοά Ὦγ Ἠοσο, νο ἕσαπο- 

Ἰαΐος δυνάµενον ποιεῖν ὮΥ ́ ε[ίουγε µί [ασίαπέ, απὰ ἵπ εαρροτὲ οἳ Οία 
πιθαπίηᾳ οἱ δυνάµενον τείατν ἴο ΕΛΜεὐ. 13 Ὦ: Ηέρρ. Δίαί, χό9 Ὁι 
λίεπον 1] Β, 18 Β: Όπῖ {η πσηο οἳ νομο Ῥάλκαρος, πος ἴπ Πεφφ. 

76 Ο (ᾳποσᾶ αὔονο οἩ 698 α), Ίνα δύνασθαι νο {στου οὗ εσενα, 
β0 45 {ο βοτοΓη ΑΠ Αοσικανο γη  {ωβηάναο, Αά, Ονουριν αἲ 

βγεί Ιπο]ίησά {ο ἀπ Ες (οτος οἱ δυνάµενον, ῥτουθδὰς {ο οὔνλαγνο 
επί ὥστε ππυκε {οἴ]ουν ἴε, Ὅαί Απαϊϊγ αοοερία νο ορίπίου οἵ 
Βιορύονο απά Ὑ]ψες θλαί ́ ϱ τουῦ παἰᾳλή οαοἵ1γ Ίατο Ὄουα ἀτορροὰ 
Ῥδεφκς ο{ {νο ργουθά(πμ ποιεῖν. Βελαηα αἀορία Όνο τοκάΐπᾳ οἳ 
Βέορ]επα, πείθειν ποιεῖν. Ῥνάλοα μευροοά ὁν τωά ο 
παντα. 

93) ϐ608 ο ϱ οὗ καὶ καταγελαστότατόν ἐστι πάµπολυ ἠττώμενον. 
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ο. στ 100 χτι, 6ΠΑΡΕ, 30-43 θο8ςε 

ος πάµπολυ Ῥ]αέο Ίαν πάντων, απά πέν ἐῑιαέ τοβδ(ηᾳ νο ΠπΑΥ 
πποϊαίς ' γ]νετεία, {{ ἀθ[οκίοά, Ἡὲ ἵ9 πιοσί Ιαυρ]νοά αἲ.) 
ο ἁ τι Καὶ γυμναστικὴ ἄρα καὶ πολεμική. ἸΤής τοπδίηᾳ πἀορίςα 
«μανάτος Ῥωίας κὰ μρπκσνώ ἃ ἀρ οἷὰ τάς 

τέρμα τοῦ βίον περάσῃ μηδὲν ἀλγεινὸν παθών. 
ΤπαεΝ. α--χ; Ἐκ, Απάγοπι, 1οο; Ίγοας. 61ο. Όσπαιρατο 

εΌ]άπια 8εππρος 
Ἐπεροσίαπάα ἀῑθι Ἰνοπαληί, ἀῑείαπο Ἰεκίις 
Απίο οήέαπα Ἠεππο «πρτοπβφυο Γαποτα ἀοοε, | | 

τος 98] 6ἱΙ ἆ Ι µήτε ὁμοτέρμονο. Τ]ο ὁμοτέρμων ἵπ απ] ]νοείς {ο 
ο αἰκείου πολίτου ἵ9 α εἴείχοη οἵ ο πεἰρυουτίηᾳ βἰαίο γν]ο Ῥοββόθδος 
ο 1απᾶ οἩ (ἶνο {τοπείοτ. 

ος 9 τὰ ἀκίνητα κιεῖν. ΟΚ Γεφφ. 684 Ε; Τλεαεί, 18χ Α, νν]νοτο 
Ένα Βε]νοἰίακέὲ ἀοκετίννοα (ἶνο ρτονοτῦ 5 {ου ἀδίπῃ ἐἶνο τοπιοναὶ οί 

; 40] 613 Ὁ ς ὑτὲρ τὺν κλῆρον.  Ὑοἱ ὑπὲρ τοῦ κλήρον ἀἰσέωπι 
3 66 οποία εἱρπίβεκίίοπς Ύµ ὑπὲρ τὺν κλῆρον, νοὶ Ίναπο Ἰδοίομοπα 
. ἵπ ων Ἰσσσι ευ υεπόστα ο.ο (Μεν οαἱ ̓ (Βιορὴ.). ἵπ 
Ἡ Ενα Δε.6 οἱ “αὔονα,) «πποτο Ελ, ὑπέρ θες αἱ ναγν {ο ποφαίτο 
-α Ένα ποζυκα ίνα, απο Λιν οἱ Τατίορηκος τουυρογυπί ᾿ (Θα). 
. ἐπὶρ τοῦ κλήρον 9 (ἶνο τοκάίηᾳ οἱ ενα Μ88. ο] οἱ Ῥ]αίο απά 
" Εωκοζήμα, απά πιαΥ ὃς οκρἰαἰποά Ὦγ Γ0φ. Ἰ41 Ὁ ἔστω δὴ κενίας 

μὲν ὅροι ἡ τοῦ κλήρου τιµή, ὃν δεῖ µένειν, καὶ ὃν ἄρχων οὐδεὶς οὐδενί 
ποτε περιόφεται ἑλάττω γεγνόμενον. 
41] οἱ ἐν τῷ διορύγµατι, Ἐκοί. κκ. , 'Ὀτοακίης ἵω, . Υ. 
ο Τοσῖ. Π. τε: ὅσε. Η. 44. 
48] 618 Ὁ ᾳ ἀσδέχεται, ΙΧΝ. Τα κο οἱ εἶνο νοεῦ να ρακκίνο 
09ο ἐς αποαίουα, νουρ]ι ἐπ ᾱ- {ονε ῥβλάΑρυς (νο Δοσίαί «ἰσεδέχθην 
9 ο πφοά, 

“.Ἱ 



6145ς ΤΗΕ ΤΕΕΡΑΛΗΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 6ΟΒΡΕΙ, 

44] 614 ο 8 δαιτυµόνα. Οἵ, Ποπ, 0, ἵν. όχι 
δωτυµόνες δ' ἐς δώματ᾽ ἴσαν θείον βασιλῆος, 

οἱ δ ἦγον μὲν μῆλα, φέρον ὃ εὐήνορα οἶἴνον, 
ἑστιάσεσθαι ππιυαὲ ἵνα οἳ 1]νο πηἰἀδ]ο νοῖοα, 

ἆ 4 ἐκπεπόρισται ἵν οἵ νο ππλάἁ]ο νοῖσος, ας ἴν οννη Ὁν νο 
ποπ κἶνου βελτίστη ἵπ Ῥ]αΐο απά ποιµενική Ὀου ἵπ Ῥ]αΐο απά 
Ειφουίης. Επί βελτίστην (Επι, Ρ]αι. οσὰ. Ἠ) πιΑΥ ο ἀεεπᾶσαά 
α5 οοπιίπας Ἰοίοτο νο οοπαίτασίου Ίνκα Όσοι ἀοίοτιποά Ὦ 
ἐκπεπόρισται. 

45] 6ἶδαι Ίνα, κατ]. 18, Τὴο Ῥδκκαρο ἵπ Όνο Βορέπαρίπε 
 ἀῑΠετεπί]γ Ραποπσίοά: “νο Ίπνο Ὀτουρ]έ {οτ: πο Ίλνο 
Ἠτουρὴέ ο αρἰτίε οἵ ΕΥ ἀε]ίγεταποῦ Ώροη νο σασί.” 

46] ο ϱ αἰτῷ, τοοττίηᾳ Ἰπάϊτοσ)γ ο Τ]γακγπιποῖνας ας να 
ππέλνος οἳ α΄ Ῥποσράίπρ ποπιατῖς (443 ο) “Ενας Ἰπ]ακίου ἵ Ῥτο- 
βιαῦ]ο {ο νο Ἠπαη νο 9 επΗγεῖγ απ]ακέ, Όαε Ἰ Ενουρ]ηή {ο ὃς 

10ο.) 
616 Ὁ 5 λιμοκτονεῖν, “το αέατνα ΟΙ. Ργοίαφ. 354 Α ἰαηρῶν 
να ος ὰ υψν μνμανο ο ο έὲ:.4ὁμμ 
κτονιῶν γιγνοµένας. 

ο ναρμόο Ἰωοδων ο ων ομά γνίκω 1 
πο ιφωμωμώω 
Όνο ἐγεαίππεπί οἵ α ρ]απί ος οἵ αὖἩἲ απἰπικ]. 

4] ἆ 6 ἀγρονόμους, «ρακάίκωο αἱ ἂν γιο 
ἁ πέος οοττεεροπᾶοᾶ {ο νοιο οἵ νο ἀστυνόμοι γή Ένα πα]]ς: 
καλοῦσι δὲ τοὺς ἄρχοντας τούτους οἱ μὲν ἀγρονόμους οἱ δ ὑλωρούς 
({οτεκέοτκ), Ατίκίοι, Ροή. τὶ. 8. 6. 

Φυλάρχους. “Ἡατροεταίίοη (8. ν.), φΦύλαρχός ἐστω ὃ κατὰ 
φυλὴν ἑκάστην τοῦ ἱππικοῦ ἄρχων, ὑποτεταγμένος δὲ τῷ ἱππάρχῳ, ὡς 
Αριστοτέλης ἐν τῇ Αθηναίων πολιτείᾳ φησί’ (Ῥοψε, ΕΥ. 1911 Απίκος. 
Αλαν. Ροϊ. 61). 

ἆ 8 Ταξιάρχου. Αἲ Ανεπα (ἶνα ἑακίατοι νγας νο οοπηππαπάςτ 
οἵ νο τάξις ος Ἱπ[απίαγ ἀῑτίείου (ατηϊα]νοά Ὦγ οσοι ία 
(Φυλή). Ατίκίοι. Πᾶ, χεροτονοῦσι δὲ καὶ ταξιάρχους δέκα, ἕνα 
τῆς φυλῆς ἑκάστης οὗτος ὃ ἡγάται τῶν φυλετῶν καὶ λοχαγοὺς 
καβίστησιν. 

48] οι” ο Ἰ ἐξοίκησις Ἐπα., “απ οπϊρταον.” «γετα Ίος 
υπίος Ἰοοίο θέ, Ύπαπι οἴίαπι οοὔἵορα ρταρα η καίτοί ἔπεπίας, 

γπ]μο ἐξοίκισις” (Θέα ο}. ἐξοίκισις πνου]ά τηδαα “αἩ ονἰοίου.” 

ἆ ϱ ἀλμνρόν, Βεα-ππίατ, αν Ὀείης απβί {ο ἁπαῖς ας 18- 
.ϱ.“9. 



---- χν Ῥουκ Χ. 0ΠΑΡΒ, 44-49 6ιΤά 

τὰοά 4: ἵπρυτο. Ρικ. Ρλαοάν. 243 Ὦ ἐπιθυμῶ ποίµῳ λόγν 

6184 7 ἐξαγωγήν, “εκροτίαίίου. ΟΕ. Ἠάι, γ. 6 Θρηΐκων ἐστὶ 
-ὅδε ὁ νόμος πωλεῖσι τὰ τέκνα ἐπ᾽ ἐξαγωγῇ. 

ος 8 ἀνθ ἑνὸς ἓν οὐδέν, πουλήηᾳ ἑα Κον αἰπα]γ. ΟΕ. Γερφ. όν] Β 
ον πρὸς ἓν οὐδὲν οὕτω σφόδρα . . . ἀπεργάζεται. 

ο 40] οἱ Ὡς μὲν πρὸς ὑμᾶς εἰρῆσθαι, 'Βροακίπρ ας Ἰονοεα 
ο οατιοίνος Ο, Ρα. Κερ. 4τς Α ὡς ἐν τύπφ μὴ δὲ ἀκριβείας 
ος «ἱρῆσθαι Τὴο τεκδῖηᾳ εἰρήσθω (Εν. οὐ ᾱ.) ΠιΑΥ Ἰ8υο αγίφον ἔτοπι 

πο υπδοτκα πό πα Ολί Ἰάἱοπια ο 9ο οἱ ὡς πι ε]ν ἐἶνο ἰπβπ [ένο 
ος 6188 } τρίτος ἀπὸ τῆς ἀληθείας, 'ἵη νο Οτὰ ρἶαος,' 1.8. ' ἐνίορ 

ο παπονοᾷ του Εἶνο (τα) Ο, Ρα. Κερ. 391 Ο Πηλέως σωφρο- 
Ότο Μεστάτον τε καὶ τρίτον ἀπὸ Διός. 

ο 5 Χαρώνδαν. Όπ νο ἁπίο οἵ ΟἸατοπάκς απά Ἰΐ Ἰανν 6ο 
ο Εοπείεν Ον Ρλαϊἰαγία, οἰι. χΗ., πιο οοστοσίς {νο Ἀοοοαπέ οἱ πα 
ο εἴτοα Ὦγ Ὠϊοάστις Βίου]ας κ. 1. Έτοπι Ατκοξο νο ΊθαγΏ 
ο Εκ Οατουάκα Ἱνας α- παέῖτο οἱ Οµέαπα (Νορ. Π. 2. ϐ), οἳ (νο 

παϊάδῑο εἶκκα (Κερ. ἵν. τα. 16),  Ἰνοατος οἱ Ζαεισας (υἱά, τα. Ἰ), 
σος πο Ἰομ]ε]αίοά {ος Ἠς ονν εἴεγ Οµίαπα, απά {ος νο οέ]νετ ΟἸνα]- 

εἰδΐκα εἶίοι ἵπ Ἠαϊγ απά 8ἱ6Ιγ (κά. . 13. 6). Ανα Ίνεατος 
ο οἱ ζαΐσυσυε, π]νο θουτίαλιοά Β. ο. 66ο, ΟἸνατοπά ας τηυκέ Ίαγο Ιγοά 

ο τσ Ένα Ἰαέίον ρατί οἱ ἶνο φεγοπε]ι ου Ώ ΜΗ σΥ Ἡ. ο. 
σος 5 Κριώφνλο Ο. Εακυσίο, Β, Ον. ἱ. 4: Βααὺ. αἰν. 638 

ο κ λπονας Βαπίαα ἵνας ΟπουρΗγίως, νο 9 καἱά {ο Ίνανο αἴνοννα 
ο ορια Ιεγ {ο Πσπιας, απ {ο Ίναγο τουεἰνοά {γοπα Ἰήπα 5 α ρτονοηέ 

Ένα ακετέρέίου οἱ νο ροσπα νε ]οἷν ἐς οπ]]οά ΤΛς Οαρίωγε οί Οεολαίία. 
Ῥαε Οκ μικεῖνας ος Εἶνο ουΒΙΓΑΓΥ πηαίκος {έ αρροας ὉΥ α ουτίαἶη 
αρίρτατα Όνας Οποορλι τας ννας νο ααέλνος, Όνέ Ἡοιπετ ἵγας τεραίοὰ 
ἕο ἵνα κο Όοεβακο οί Εἶνο αἱ]εροά Ἱνοκρίέα)τγ. 

Το Βαπαίααν νους απα Ἰ, νε ]νο ἵω Ἰα Ίνοιιο 
Το κοδ]ίκο Ἡσπιος (πἰοπάΙγ νοἰσοσνο ϱΆνο. 

ΟΓ Εατγέως απά (αἱγ.λαἰτοὰ Τοἱς 
1 εἶωπα ἵπ νοσκο ναί Ίνα ατοκέ Ἡοιωστ Ώσπης 
Οσσά Ἡανοπκ! Το Οποργ τας πε α ραπ.” 

ά 4 τοῦ ὀνόματος, Κρεώφελον, "να ολή]ά οἱ θου]ν ’ (ζονιοίε). 
6340 Ὁ ι ὀνίναι, "Το Μ38, (οί Ρἱαἱο) θυεπαίο Ἰνοένοση ὀνίναι, 

ἀνίναι, ἀνεῖναι, ὀνῆναι, υ Βολου Ίνν (ἶνεπου αάορίοά ὀνῆναι; ἵνα 
Ι οπαποί ρτείας Ενα αοτ. 3 ααἲ, (πο η ἴπ α.γ ο]νας [πκίαπου, 
αοά υκοά Ίνετο {ος νο εσίµοῦ ὀνῆσαι) ἵο Ἁαλαφ)ν οοετοσίίοα 

9 



64050 ΤΗΕ ΡΗΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ Ο08ΡΕΙ, 

(ὀνωάναι); Ραγου] κε] αν νο Ἱππρογῇ, ἵὰ νο οπ]γ ἐσπάο πέσο ]γ 
επζσὰ {ο Όνας ραλκα με (Βαάπισππα, Ογοε Τεν). Ἰ Ίνανο αἰ]ονοά 

ὀνύαι ἵο πεοπιαῖη {η ἴλνο {εχε, Ῥοίπᾳ νο τεπά(ηᾳ οἵ νο Μ98, ο 
Επνευίας, απᾶ οἳ οιπο λ88. οἵ Ῥ]αΐο, 

Ὁ ᾳ ἐπαιδαγώγουν ἴπγοἱνεν (ἶνε τηδαπίπᾳ.ο{ ἱπαίτυσίίου ος ἱσαίπ- 
ία, ας ἵπ Ῥ]αε, Γεοφ. ὅε1 Ὦ παιδὸς ἑνὸς ἡ χοροῦ παιδαγωγηθέντου 
κατὰ τρόπον: 14, 897 Β ὀρθὰ καὶ εὐδαίμονα παιδαγωγεῖ πάντα. 
60Ο] 651ο1 γῆς. . « πέρ Όπ Ες ρετρ]κακ]ο μφα οἵ περί 
βοο Οσγφ. 473 Ο περὶ ὧν εἰδέναι. Γλαεάο 96 Ἐ περὶ γοέσεως καὶ 
φθορᾶς τὴν αἰτίαν. ΑΦ, ἵκα. Ρἰαίον. Πὶ, 8 "ουν αρροκίέαο 
απιριίθοκείο ο. 

ἆ Ἰ συνέριθοι. 6ς Ἐιο νι 69 Ὁ σφι κώνψυυ. 

γοῖς χρωµένη αἷς δωήλθομεν τέχναις. 
633 1 σμµικρόν τι µέρος εἶναι. Όηπ νο τεκτ]οίνα κο οἳ εἶναι 

π ρατεπλνοεἰσαὶ οἴδακος ϱοο Ῥ]α,. ΡΓοὐή. 19ο Ο τὰ παρὰ τῶν εἰδύτων 
εἰς δύναμιν εἶναι γεγραµµένα. γαι, 396 Ἑ τὸ μὲν τήµερον εἶναι 

χρήσασθαι αὐτῃ. 
8 6 καὶ τούτους τοίετ» {ο Ὠνο ροᾷμ, πο {ο νε Ίαν, 

Ὁ 3 νύµοις, ἀλλ᾽ οὗ δή τοι φύσει. μόνο 
«Ἐοτ Εἶνα πιοσί ρατί νερο ατο ορροδοὰ {ο ος αποϊ]νος, παέατο απὰ 
ων. Ατίκοῖ]ο οοτιτηεπία ος Οἱ Ῥαρκαρεο, Εἰεπολ. δορλία, κ. 6 

εἶναι καλόν, κατὰ φύσιν ὃ οὗ καλόν. 

Ὁ  ἰδιωτῶν τε καὶ ποιητῶν. Οἵ. Ῥ]α. Ρλαεάν. ας8 Ἐ ἐν µέηρφ 
ὡς ποιητής, ἢ ἄνεν µέτρου ὡς ἰδιώτης. 

τὸ δικαιότατον. Ἶπ αὐτυαάπᾳ Οι καπ πνεπί {ο Ῥοσία, Ῥ]αΐο 

αἰλαάσα {ο α {πποῦς Ῥάδεαρε οἱ Ρἰπάας, Εγαφπε. 48 (161), τεβοττοᾶ 
ο ἵπ νο 6ογφ. 484 Β; Ιεοφ. όφο Β; Ρποίαφ. 331 Ὁ 

Τήνογε απο αἰ]ηκίοπα {ο (νο βαππο ῥασκαρο ἵπ Ηάι, Η1. 48, τν, τογ. 

ε Γαία] εκ, Ἰπφαίε, οσα νἶπα παακίπιατα αβεγί «απ. ἑωήσπι 

εβοί(” (Βοοςἰμ). 
655 4 1 ἐν πρώτοι. Όπ νο οικείο οἵ νο ατεῖα αἴ. Περ. 

6.260; Ὀμμνκὁνο κ ύρυ ----  ... 
Οδΐ]ες, απά Βετη]ιατάγ, 6. Αγπίας, 111. 

4”ρ 



{800 ΧΠ, ΟΗΑΡΕ. 49-51 θαθα 

8 5 µετακοσµήσεως. ΟΙ. Ῥ]αε. λίο. 6 Ἐ ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκεῖ 
λλον ἄν τις, ὡς ὁ Καινεύς, γενόμενος κατ εὐχὴν ἀνὴρ ἐκ γυναικός, 

τὴν µετακόσμησιν κ.τ.λ. 
8 'Έος θών μες ῥτοροφος θεούς, ὕδοβκο ἐἶνο ρ]υγα] παρα- 

σι κεκ {οἱονις. Βνέ θεός, κο λεω, ἵν οὔον φσὰ οἱ νο ροκ 
τα μοποταὶ, απά οἱ Εήημε οοπκἰἀοτοά {ο ὃο ἀῑνίπο (Α.4). 
ος 9846 ο Ἰ Τὴν αὐτὴν ἑαυτὴν δήπον κιοῦσαν. Όσπιρατο Ῥ]αε, 

Εἰαεάν. ας Ἐ «Τις νου εἶνο Ἱορίπηίηαρ οἵ πποίοῦ ἵ εἶνο αεἰ{- 
πποτίηᾳ, πιά Οἱ οἵς ποἰί]νετ ὃς ἀομίτογοά ποτ Ὀοροεῃ, οἶκο ἐἶνο 

ο ἐσυμπεσοῦσαν στῆναι), Απά Ώθυες αραίη Ἰανο ΔΠΥ 8ουτος οί πποξίοπ 
ο μπά μεποταίοα. ἵπ Τλραε. 164 Ὦ ' αἱ 9 πικᾶο {ο ἀορεπά οἩ 
το ϱληβο; ἵπ νο Αὔογο ρακεαρο (Γλαεάν. 246 Ἐ) αἲἱ οἴνμημο ἀο- 
Ότο ροπᾶν ο Εἰναί νε] οἳν ἵ9 κοἰ(-πιονίηᾳ, Όαῖ τη Ρο) πιοξίοη {9 θεφοπἰαὶ 
το τσ Ἰωίωρ, Ἰνῖν Οµπιρυο, γν]νο θατίλνος οποίος {τοι Οοπιία, 

ος ΝΟ ουραπίκ, ενεη (ἶνο κἰτηρίοοί, οομ]ά ένα {η 4 κέαίο οἱ οοπιρἰοίο 
ο που γ. Το ἁσαδίο πιονοηχοΏὲ οἱ {]νο θαΓί], απ οεροσίαἰ]γ 

ο αν τοπέίος, ΠιΑΥ ρτοἰναὈὶγ ἴκο 46 ὨθοΘΜΔΑΓΥ {ο {νο ἀογε]ορπιοπί οί 

Ἠδα αα {ο νο ροτίοάἰεαὶ ἀἰσιτίαίονυ οί Ἰεαί απ Πρ]ν.) 
6365 Ὁ  ἀριθῤμῶν . . . πολλοστὴν τοσούτων. ΟΙ. ΡΜΠΕΟ. ἱ Ἐ 

ου ο Μεμνήμεθά γε. Ῥ]α. Ιερφ. 89ό ϱ, ρτενίοικϊγ αποἰοὰά Ὦγ 
τος Εωκουίης, όοι ἆ. 

630 Ὦ 6 Πότερον οἷν δὴ ψνχῆς γένους, Ῥ]αιο. 'Εωκουίας γέήουο 

τὸ γένος κεηυ(ε ) (Α99). 
6 ὁ ποιαύτην, "οί Ον της Ἰκπὰ,) Ίναυ ἵ ππσκυίης ἀοβποά ὮΥ 

6517 0 ΕΙ σφαίρας ἐντόρνου, “4 {ορ ’ (ζοψοί), 

636 ο 5 τὺ τοιοῦτον, 86, σῶμα. 
.3 «ὐτῃ, 'δίο νομείς Ἠλυσί Ευκουἰί οἼΏ ος το νωὶμ. αὐτῇ. 

αγά Φυογαπαπ ατα Ίου {ωοςίέ κοπίσπἷα Ώου ουσία, ο ἐρείων 
Ῥ]ωιοπία ταίσσο οοπκαἱομάως οἱ Τίπαρως, 34 44. οἳ {ι Ὁ) 
(δεν). 

ἆ 1 ὁμολογονμένοις (Βίορὴ., Ἐκ.) ἵ ποποτοῦ Ὦγ Βέα]νααπη 
πμίοκά οί ὁμολογούμενον, πε οἷν ἔνν νο ρτοσί πια]οςίεγ οί 188. 
η ς (πνουε, 
64064 ι Πόθεν... λαβόν; Το κος αερωπησηί ἵ οτί υαέοά 

ἑο Βοσσαίος {πω αἰπιοκέ Εἶνο «1ης ποτόν Ὁγ Χεπορδου, Δίον, δουν. 
{. 4. ὃ 'Βαι 4ο γου εαρροιο γουσκε]{ {ο ανα Ιπίοήροπους, απἀ 

φὁἱ 



6404 ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄΟ0ΒΡΕΙ, 

Ον Έ]νοτο ἵκ πο πο] ]ήρεπου αγ ννΊνοτο εἶνο Απά Εναί ίσο, Ενουρῖν 

γου πουν Εἶναί οἱ 5ο ππαοῖι οασέ]ν ας Όνοτο ἴ9 γου Ίνανο ἵπ γους Ὦοῦγ 
α επικ]! ροτίίος, απιά οἵ πηνοῖ πποἰφέατο Ὀαξ α Ηε]α, απᾶ οἵ ομοἷν ο 

Όνο οἴ]νος οἱοπιοπία, ῥτοκέ ας νογ ἀουὈέ]οκα απο, γοι Ίναγο τουσίνοᾶ 
α΄ πια]! ροτος, οί οἵ νο γοις 9νοῦγ 9 οοπιρουπάσᾶ, Λπά 
4ο γοι ναι Ελ π]ς ναί παἰπᾶ αἶσοπο οχἰσία πονΊνοτο οἶνα, Ἱναί Ενας 

γοι οκ αν {ἱ Ὁγ 8οππο Ἠπεἰ«Υ εἴναπους, απά ἆο γουι βαρρονο ΕὨνκέ Ον 
αγκίρη οἵ Οήπρς οἵ νακί εἶχο απά Γπβπίίο πια] ἑιᾶς οχἰαία ἴπ κασ]ν 
βοοά ογὰος ονπῃ {ο βοπηο Ἱτταίοπαὶ ρεϊποἰρίο’ Το οἶσιο εἰπι]- 
Ἰατίέγ Ὀείνιοεη Ῥ]αίο απά ΧεπορλοἨ ἵπ νους ῥαβ6αρος ἱπερ]έος Ονεῖς 
τεππεπαΌσαπος οί αἩ ασια] ἀἰκοσυτας οἱ Βοσγαίσς, 

ἆ 8 σωµασκίαν. Όοππρατο Χρη, λεν, ουν. ποπ, 
τοὺς νοσοῦντας καὶ ἐν σωµασκίᾳ τοὺς σωμασκοῖντας. 
62] 690 ἆ ϱ [ὅταν]. 'Βορ]ι, Εακουί κοτρέασατα ρτοίστοπς ρτο 
ὅταν Ἀπίο ἐν ἅπασι τούτους ποτυἱ νο]ευαί ὦ τάν, εἴ καί απίο ἴδών 
ἱπδετευαε, αποὰ πίταππαπο που, αἲ Τό. αδι πάρτουανε; 
ϱε4 ὦ τάν νεὶ ὦ τᾶν, αἱ Ἠυ]ηκοπίας σα σι ο) οτε, ο Ίνος Ίσου 

αἰίοπαπη ο. ̓  (Α.8). Βαλ ααπα Ἱνορίπα α Γγουῖν κοπίσπος γι ὅναν, 
ἵπ νεμ]ον ροβἱ ου 80Π08 οοπ/ υποξῖοῦ ψνου]ά ἵνα τοφα]τοᾶ, καὶ ὅταν, 

ὅταν δέ, οἵ ὅταν γάρ. ἩἨ9 αἱκο τοαίπα ὁρᾷς, νεήοἷι 9 πο {ουπᾶ ἵπ 
Ένα Ἰνορί Μ88, οἱ Ῥ]αΐϊο ος Εακουίως.  Ίνανο Ενογείοτο Ὀγασλοιοὰ 
ὅταν, Νιλ ον 9 οπή εεά ἵπ νο ἴαί λ98. οἱ Ρἰαΐο; ας οι ὅταν 

απά ὁρᾷς ἵνετο αἰτεκάγ τερτεφεη{οὰ ἵπ παΥ ταποαίου, 

651 ο ᾳ ἀποδιοπομπήσασθαι. ΟΕ. 384 α 4, απᾶ 194 Ὁ χ. 
ϱ Ἰ διεπερανάµεθα, “πο οοπο]αάρά, Ο, Ρα, ΡΜ, 1ο 0 

κάλλιστα εἰπὼν οὕτω καὶ διαπέραιψε. 
Ὦ 6 οὐχ ἧττον ἢ τῶν (Ρ]α.). Ίπ Ἐπκευίας μᾶλλον δέ 9 Ιπίατρο- 

Ιαἱοὰ αἴλος ἧττον απά τῶν αἰἰετοά ἐο τῷ, 
ἆ Ἰ ὁ ποιητής. Ἠεεῖοᾶ, Ορ. Άοϊ 

τῷ δὲ θεοὶ νεμεσῶσι καὶ ἀνέρες, ὅς κεν ἀεργὸν 

ζώῃ, κηφήνεσσι κοθούροις εἴκελος ὀργήν, 
οἷτε µελισσάων κάµατον τρύχονσιν ἀεργοὶ 
ἔσθοντες. 

ἆ ϱ πᾶσι. Τὴο τοπάίπᾳ Ὀοῦι ἵπ Ῥ]αΐέο απά ἵπ Ἐπανουίας ἵν 
Υοςγ αποετίαίη. ἍὨἘἰείπις ἑταπα]αίος Ἡξ, αν ΙΙ ἐχθρός οἵ µισητός 
νεο Ἰδίοτο Ἠΐπι, “ποππο οὐίο που ναι)” ἀοσνποαί μἴνου 
. ἀῑΠετονί ἕατη {ο ὁ τοιοῦτος, τεζεττῖηᾳ ἴε {ο Όνε ρτενίους ἀοκοτίρ- 

Ώοπ οἱ ενα μοᾶς; ΄Βαΐέ οπς κο ϱαρροθο Οιαί οπς νεο ακους οππε 

οἵ ρτεαί απ απαα]] γη] ὃς Ἱακυτίοις απά ποοά]σις απά Ἰά]α, κα 

452 



ὅ γέ τοι αὐτὸς μεσε. αὐτός Ίπσαπς "ἶνο ροᾶ Ἰήπιφεί{ 

το Όνα πογάς τῷ δὲ θεοὶ νεμεσῶσι ἵπ Ἠεκίοά. 
Ὅ ἃ 16 ὁ δὲ τούτου γε νοῖς, ΡΙδίο; (ως ΝΟ Ειφοδίις Ίας ὁ δὲ 
ο πούτον τοῦ γένους,  τεκάῖηα γε]οῖν Ἀρτους νε] (ἶνο Ἰμαείπ οί 
ο Εἰοίπας, ἕπιαρπα ἴπ οὐ ορετο ουτε. Το τοπάίπᾳ ἵπ Ῥ]αΐο, 

ο Ῥεοῦαδ)γ πἰκυπδετκίουὰ ὮΥ Εωφοίως ος οπ6 ο{ λία οοργἰΦὲ8, {9 πγε!! 
ο εκρἰαίηεά ὃν Βιαἱνσωνα: 'Ῥοψέ τοἰαέναπα ἀνακολούθως Ἱπίοτέωγ ὁ 
ο δὲ τούτον Ῥτο 60 θποῦ 6.46 ἀοὐο]αε οὗ δὲ νοῦς κ.τλ. Θπαπη 
τος ἀπίίοποπα Οχαδεῖς Ἠοῦ 6496 ἱπίτοηυεπίοη οφίοπάἴπιας ο Ροζέ. 

{983 ο  ἔκγονος, ΡΙαΐο: ἔγγονος, Ἐν. οοὐᾱ, ΟΕ. 649 ἆ 34, 

ιο Δον, Βουλίωα, Το ὄ σπιν ο πφαἰτοά 

ο λοά ρτοῦακκος Ἠ γεν ας.” (Θα ὐ.). 
ο ᾱ τς τὺν οὐρανὺν ὅλον. 'ὅλος οὐρανός εί ωπίθεγεως ππνωπάωα, τὸ 
ο ἂν γεγων οπεαίαγωπι ωπέσεγείίαε; υἱὰ, κά. Γλαεάν. 186 οἱ 193) 
οὐ, ΟΙ Τί, 69 0 πᾶν τόδε ἐννεστήσατο ζῶον ἓν ζῶα ἔχον ἅπαντα 

Ὁ ἐν αὐτῷ θνητὰ ἀθάνατά τε. 
608.” ἡ σµικρά, Εαρουίως; ἤ οσα. Ῥ]αΐο, "8ος ρασνα Ἠαος αἶνε 

ππαρυα,) Εἰείπις. 
ἆ τ φιλατίφ. ΟΙ, Ἰκους. Φ Α μηδὲ φιλαίτιος ὧν, βαρὺ γάρ, μηδὲ 

Φιλεπιτιµητήν, παροζνντικὸν γάρ. 
654 Ὁ τῷ κεττεντῇ. «Ώου» οπιΏί4 ἀἰκροπετς πεττεντής ἀῑείευγ 

ο (κ, α Ρα, Ρο, 19 Ἑ χιλίων ἀνδρῶν ἄκροι πεττενταὶ 

. Ὁ ὁ κροσηκούσης τῆς μοίρας. Τα εἰλου]ά Ίννο σου τῆς 

αροσηκούσης μοίρας, 5 ἵπ Ῥ]αΐο, οἵ κροσηκούσης ου]ά ο 
οσα. 

Ὁ τὸ πρὺς τὸ ὅλον ἀεὶ βλέκων. Τ]νο Γπκοτίου οἵ µή Ὀοίατο Οία 
εἴκακα ἵ φας ὩδοσακαςΥ ἐο νο κεπκο, ' πε ]νουέ οοπσέαοί τορατά {ο 
Ένα πνοίς, 8ου Βεανκαπα, 
ο ον ον ψηωι ας, ἄεα, ΑΙ, δίρον, ν. τα τὲρ 

ο αἱ “.. 



634ς ΤΠΕ ΡΚΕΡΑΝΑΤΙΟΝ ΡΟΝ ΤΗΕ ΟΡ 

ὑπὸ φοῦ Διοικόθντον λόγον καὶ θωῦ σύνθημα. 
ἠγρόν. Τῆνο νγπίετ ἵς' Ηνῖηα  νδοβυδο ἐἶνο ' ονεηἑνίπα Πτο ’ οἳ Πστα- 
οἰοίεις (κὂρ ἀείζωον) τεαίη {ο μπάσο αἲἰ ές οἴνκημος. Βέακατα 
το]οσιίης Εὴς ουνίου» εχρ]απαίοη Ῥτορονες {ο τοπ ὕδωρ ἔμψνχρον 
{ος νο νοςγ ἱπκαβήείεπὲ τοπδο ναί νο Ῥαλκαρο τοίατα πο {ο νο 
Ητο εἰοπποπέ οἵ αἲὶ Οήπµ», Όαί {ο Εἶνο εἴνπηρος οἵ οπο οἰσιποπέ Ἰπίο 
αποζΐνετ, 

ϱ 4 ἡ καὶ τρίτης γενέσεως µετεληφότα, ΟΙ. Ρα, δα, αι Ἐ- 
“.θ0, µ 

ἅπειρ ἂν «η. Της Ῥαλκαρο οἱ Ῥ]αΐο 86ος ἔο ανα δου εἶνο 
οπτος οί αἩ ορἰπίου ρτορουπάσά Ὦγ Οτίµεν, {1 Ργύποιρίία, Η, 9, 
Όνε Οπεεὶς οἳ νεο] ἵς ρτεφεγνοῦ ἵπ αἩ ερί]ο οἵἳ Όνο Έπιροτος 
δική πίαη (Α. δ. 643) ἴο λΜίοπησα, ῬαἰτίατοἩ οἱ Οοπφαηἰπορίο: “ἴα 
Όνο Ὀερίππίηα νεο] Ἡο οοποπιρ]αιοά Οοἆ Ὦ} Ἠΐα ονν 
ετεκίοὰ Άν Ίαγρο α πα ῦοτ οί ἱπιε]οσαα] Ὀοίαρς 5 Πο να αΌίο 
ιο εαρροτέ (διαρκέσαι). Ἐοσε 6ὖση νο Ῥοψος οἳ Οσὰ νο ππκε 
ἀδοίατο {ο ἴο Ἠπιεοᾶ, απά πο ἴακο ΑΥΑΥ νο Ἠπέαίου οἳ ἴε 
πηάες νο Ῥτοίοπου οἱ τονοτεπος. ἘΈος 1 νο ἁῑνίπο ροπος ἵνα 
πηλ {πα εοᾶ, Ἡ πουρακατί]γ {οἱἱονες ναί ἴξ οπηποξ ονεα υπάοταπά 
Ἰώοῖέ: Ίος Ὁγ ές νετ Ὠπίέωτο νο Ἰπβη]ίο ἵν Ἰπουπιρτολοπαυ]α, 
Ηο Ίνας οτοκ{οᾶ νεγείοτο αν ΠΙΝΑΥ πρ» αν Ἡς να αυῖο το ῥτακρ 

απ Κουρ ππάετ Ἠἰα ανά, απ οοπργκς ππάες Ἠῑε ον ρτονί- 
4επος. Αν αἱνο Ἡο ρτερατοά αἱ ππωοῖι πωκίέετ αν Ἠο ἵναν αὐ]ο {ο 
άσσο.) 

Τ]νο Οτοε]ς ἵ ϱἶνεν ἵπ Ἰοπαπιαίκκεῖ, Τοπα. καὶ, 115, παπά 
ἀἰκουφείοη οἩ {νο Ῥαδκαρο ἵπ Ηναί, Ογίρεπίαπα, Ἱ,, ἩΠ. θυ κο, ἵ 

(Έστα, κκ, Τ οποια έσκε]ν). 
ΤΙ ἀοοιτίπο οἱ ἐγαυκπιυζαείοης ἵν αφοτ]υοὰ {ο Ηοτακ]είεας Ὦν 

(επι, ΑΙ. βγουν. ν. 12, απά Ὦγ Ῥ]οείπας, Εππεαά. ἵν. Β. «68 Β, 
ος η εἩ ρββκαρε 9ος Οτοακονς ποῖς, 

ϱ ϱ ἀνώλεθρον δὲ ὃν γενόµενον, ' νἈς ἱπάσκίτισευ]ο πει οπος 
οτείες,” 

ἆ 1 καθάπερ οἱ κατὰ νόµον ὄντες θεοί. “Αενῖε (ος) νεεῖα 
οἰοίηφ αφ ία, α αἱ ποεππἶκαοί Ἰουί Τι ἲ Α.. . δὲ ἃ καὶ 
ἐπείπερ γεγέησθε, ἀθάνατοι μὲν οὐκ ἐστέ, οὐδ ἄλντοι τὸ πάµπαν 
κ.τ.λ... Ἠπου ἱρίίαν ο Ύ«απαπι τουογάσέας ομκοῖ, αὐ δα Ίαμο 

αηποϊπίίοπσπα, 6Ά4πε ἀοοίτίπαο εὖαο Ἰποίρίίοπο νοτυῖα Ῥ]αϊοπία 
Ετανλκκίιαση Ῥρίαραπα ἐπιπαϊκίε (Θα κανα). Το πείατοπου οἵ 
τούτοιν ἴο ψυχὴν καὶ σῶμα ἵδ Ἰηδύο πποτο ουνίους απά ἀῑτοσί 

4ὖ4 
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ο ὀμεζω, ὑπεέρηίοτα, νεὶ κά υἰτεωίοπι νοὶ κά ρτανϊέαίοσι ) (ΑΦθ). 
. ἑἛ.ν εὈαυίαπα που οεί ααἷα 

Ότο τε ὀκσαβπρημαθ Α.ἲ τοίετν ἀτνχής {ο Εἶνο ππ]ναρρίησας οί 
ο νο οπἰπῤπα], ' αἱ ἕα ἠα{εἰἐκ οταέ τα οτἰπαίπα οοπαπι/ε{οσος.” 1 

υΟναὲ πνοαπίνᾳ ο πνσέ αάορί Βία) ὐααιη”ς οοποίγασίίοη οἵ θεῶν, 
αἴνος ας Ἱανίωρ Όσοι πάσα “εκ αὐιπάκηεί  αἲ νο επά οἵ να 

φεπίσωσα, ας δίκης Ἰνκὰ πο ποπο Ὀείοτε, οἵ ταέῖνετ ας ]οΐπθά νε εν 
δίκφε, πε λεῖν Ίνα ρτείοτα Ὀοσσ θα {έ ἵ9 ἱπιππδάἰαίε]γ (οἰ]ονιοά Ὁγ ἦν 
πασῶν δικῶν κ.τ.λ. Τη Ἱ.. απᾶ 8ο, Γεε. ἀτυχής Ἰνδφ α βεοοπά ππεκή- 
-ταμ, ἀτνχής τινος, “ νεἶνοαέ α εἶνατο ἵπ, Λο. Ν. 4. απ. 41, απά 

ο Ἠγοπνκοῖν, νάες ἐν Ρίωι., βἴνου “ ἀτυχής τινος, ΡΙα. 673 Ε.’ Όαέ 
-ἆ ανα θε ππαὺὶο {ο τετί(γ ἔἶνο τοίοτεπΏοο. Ῥετίαρο δίκης ἀτυχής 

ο ΕΥ Ἰοδαυ ναί {ὲ 9 α πκίοτέωπο ἔο ποἶθα α Φα) πας ραπ] ποηί : 
το εξ όφι ἆ 6. 

ο ᾱ 3 ἁγριώτερον, Ῥ]αίο. Επκουίως Ίναρ ἁγιώτερον, γε] οὶν ἰ9 ἰπκὰ- 
πἰζυ]ε, αν αἰνίης (νε αὐευτά πιεαπίηᾳ, 8 Ρίαου ψεί ππογε Λοίψ 
Έἶναυ εασί]ι ος Ηκάον., 
806. 1 τρὺς οὐδέν, ' οἵ πο Ἱππροτίαπος (ϱ. Βορ]ι. 4. τοιδ. 

Ἔοε Ον Ῥ]αίο Ίναυ πῶς οὗ δεῖν δοκεῖς, “Ἠ. ο. αἱ πάσα ν]άετίς 
Επί πσα Φεἴναγο {λατ οοβΏοΜουτο (Θα .). 

5 5 ἡμῶν ὖλε ἡ γερουσία. "Το ντου Πηετοσαέοσς αἲ] οἵ Ένονι 
ο αροαῖς τη Όἶνο εἰνατασίος οί οἱά Ίο, γε] λε] {οτί α- ρἱομοδηί Όομά 

οἵ απίου Ὀοένοσα νεα ̓  (όονο, Γπίτοά. ῃ). 

ΒΟΟΚ. ΧηΠϊ 

1] 600 ἁ ι 8ος νο ποίες οἩ Εἶνο ΜΑΠΠΦ ῥάλέαρο 692 ο 2. 
4 4 ἐκγόνος Οσά, Ο Ίνα ἐγγόνος, ἵπ Ἰαίο Οπου ἐγ παν 

ουκ πείνα (ος ἐκ. Ο, Εππάσν Ῥοσίε, Ραρφγί, 18ος, 

Ἰωδακ, ἐγ βασιλιοῦ, ἐγ δειῶν, Τεδίωπίς Ῥαργγί, 1992, Λάά. 
194. 6 µένεν δὲ ἡμῖν καὶ ἐγγόνους. 

4 ᾳ ἄνεν εἰκότων καὶ ἀναγκαίων ἀποδείξεων, " Ἐποείο εατρίξ ϱυδο 
αοαίν κορλήκέας ας τἠοίοτος, αἱ τὰ εἰκύτα οἳ τὰς ἀνάγκας ἰποίατο 
κοενασε, .. Τοκος, 61’ (Βο10,). 

| γία .“ 



θ66ςα ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΛΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ΘΟ0ΒΡΕΙ, 

θ40 4 2 καὶ ὅσοι μετὰ τούτων. ή εἰδικο Ενουρῖν {ουπᾶ ἵπ αἲὶ 
Μ85. οἱ Ρ]αΐο ἵν οσο ὮΥ Επκουίας Ίστο απάἁ ἵπ ]δ ἆ 6, απά 
όοσς 4. 

ο 43 Ἐπιομίδ, ΟΙ. ση Ὁ 4, ποία, 
3] ἆ 3 κατὰ τὸν ὕστερον λόγον. ὮἘΥ ὕστερον Ἐπκουίας βοοις {ο 
τείετ {ο νο Ῥάδκαρο Ἰααί φποίοά {τοπ Ῥ]αέο, Τό. ο Ὁ. αι ἵπ 
νο Ερίποπιία 8ο Ὁ τὸν ἔμπροσθεν λόγον εἰεατὶγ Ἱηδαπς νε 
ἑἴανιςς εἰ δὴ µέμνησθέ γε, ὦ Κλενία ἐλάβετε μὲν γὰρ δὴ καὶ 
ὑπομνήματα, “Ἐρίποπίἁία αποίος 9ο ἴρο Ῥτούς, ἅσπι Βπρίι 

Οεἴπίαπι ο Μορίαπα Ἱαραπῃ Ἠντου Ἠκίνετο κοτρίου | 

8] 6414 1 Ῥια. Κερ 417] Ὁ. Ῥατία οἳ νο παπι 
Άτο αἱφο φποίοά αὔονα, Ἰ6 ο 3, πἼοτο 90ο νο ποῖσα, απά αραΐη 

60χ 4 ο. 

Ὁ Ἰ οὐσίαν ἵν οπή δᾷ ἵπ νο ολίοί 88. οἵ Ῥ]αΐο, ου ἵα 

Εικουίας ἨλαΥ νο] ἵνα ποτετηοά Ὦγ οἷοι "οἵ να παέατο νε 
ατα.’ | 

ο 8 χοῖρον. 866 ποῖς οἩ Τό ἀπ, απᾶὰ ούππρατο Ατκορι, Παπ. 438 
ὦ πότνια πολντίµητε Δήμητρος κόρη, 
ὡς ἡδύ µοι προσέπνευσε χοιρείων κρεῶν. 

Αλαγν. 47 χὴσεῖτε φωνὰν χοιρίων μυστηρικῶν. 
6435 ο 8 καὶ πρεσβντέροις γεγνοµένους, ' απᾶ α- νε τον αρ, 

νο παπί οοπαρεὶ {νο ροσίς αἷφο ἔο οὀππροφο {ος ναι ἵπ α αἰπι]αν 
αρίτίε” (Οαπιρυο). Της ουπποκίου νι νο {οσα νοτᾶς 
Είνεν (νο Ἰνοκί οοπαίταεἶοῦ απ βεπλο, 

Ὁ 3 ρας δὲ δεσμούς. Ῥαυκαπίας, ἶ. 2ο. 4 "Τῆνετα κ α ραπίπᾳ 
αἱκο οἱ Ώήοπγκας ἑακΐπρ Ἡερ]αοκέης {ο Ἰνοανοῃπ. Απά Οία ἵ νε 
βίοςΥ νο Οτοεία (61. Ἠστα εκροφοά Ἡερ]ασκέας οἩ Ἠ]α Εσ, απά 
Ἠο, πυτείης αρ Ἠΐ9 ρτίοναπος αραϊηκέ Ίνος, φαπί Ίος ας α ρα 

ποἰάει θεοί νε {πγ]κυ]ο Ὀνοπάς, κο Εἶναε, πνῖνον αἶνο καέ ἵπ Τε, αἷνο 
νι8 ο ῥείκοπες, απά Ἡερ]ιαρκέας νιου]ά πο οῦςγ αἩγ οἵ νο μοᾶς, 
απά Ώήοῦγκυς, νεῖνοφο τοἰαέίοης γη] Ἡερ]αεκέας Ἰνοτε αἴνγαγε ροσᾶ, 
πησάς Ἰήπαι ἀταπ]ς απά ἴοο Ἠήπι {ο Ἰεανοην Όπ νο Ἱναπίης οἵἳ 
Ηορ]ασκέως ου οἵ Ἰδαγοῦ ὉΥ ία {αέ]νος, φοο Ἠοπι, Π. 1, ᾖ99ο. Όν 
Ὀνοἳ]ι ἔἶνεθο Ἱερεπάς οοπουγηίπᾳ Ἡερ]ναρδίως, 9ου Ῥτεί]ες, «ν. ΜΨ. 
α74 Π. απᾶ 7], ποῖς α, ἨΊνοτο Ίνο αποῖος Βαρρ]ιο Εν, 66 (71) ὁδ 
ρε φαῖσί κεν Άφαιστον ἄγεω βίᾳ, απᾶ Αἰοπεις ΕΥ. ο) ὅσα ᾶ 
θεῶν μηδέν Ὀλυμπίων λῦσαι ἅτερ σέθεν. α 

Ὁ ϱ ὃν ὑπονοίας. ΟΚ. Εωλνα]ς. Τήν. Πες. Οἷκ ἐν ὑπονοίᾳ οὓς ἐν 
αἰνεγμῷ, οὐκ ἐν ἀλληγορίᾳ. | 
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ο 0Ο ΧπΠ. ΟΗΑΡΕ, 1-3 -- 
6 1 βούβρωστι, Βο]οὶ. Ἠοηε, Π, κκῖν. 6343 Κυρίως μὲν 

ὁ μέγας καὶ χαλεκὺς λιμός νῦν δὲ ἀντὶ τοῦ (ε{) μεγάλης ἀνίας καὶ 
ην κεῖται ἡ λέξις. ἔνιοι δὲ βούβρωστιν τὸν οἴκτον ἐέεδέξαντο. 
34 ταμίας. Ῥ]κίο 8661 {ο Ίνα ἱπηέκίοά Ἠοπποτ, . ἵν. 8ή 

ος 315 Π., απὰ [ος νο ἐγεοκοίνετγ οἱ Ῥαπάαγις, ἱπκείραίοὰ ῦΥ Ζους απιά 
ο Αθνοπο, κου Π. ἵν. 92 Π. 

ο 66 δὰ Θέμιδος. ἵη Π. κκ. α Ζευς ΗΠΗΠΙΟΠΕ { οάς {ο οουποῖ] 
ον Ἑνοοῖα, απ «επ άς Όνοπη {ο ἔαΚκο ρατί 5 {νου γη] {η ἐἶνο Ὀπεε]ο 

ος 98 Λονο, Νίοῦε, Ἐγαφην. 16ο. ΤΗΐς απά Εἶνο ρεουσδίπᾳ Ἰἶπο οί 
ο Ἡσπας ατο φποίοά Ὦγ Ῥ]ηέατοῖε, λίον. 17 Β, ο{, τούς Ε. 

το ᾱ Ε παµπήδην. Οἵ. Λοκοὴ, Ρεγε. 719. 
ο ᾱ 4 τὰ Πελοκιδῶν ἡ τὰ Τρωϊκά. ἡΜήίου ροββίὈ]γ Ἰπά Ενα 
σαν ὉῬακαρο ἵτν πιά πνλνο (η 11 Ρεπκεγονο Ίνο ἀοοοτνοὰ Τχαροάγ 89 

σας εῬτονεπείαης Τ]νοῖνος, ος Ῥε]ορε) πο, 

- - Ος νο {αὶο οἱ Ίτου ἀῑνίπο 
ώ που Γ. 46 
σα .8οι πιαοτοί Ῥε]ορεῖα ἁσοπιαα, 8οα ποὺῖα ΠΠ, 
ο - Βσα Τα ποσκίος απἷα Οποσοπεῖς ανος.) 

ο 814 8 1 ἀπόχρη. ΟΙ. Αϊ ο. 16οῇ 

ἆλμὰά ἐμοὶ μὲν ἀπόχρη ταῦτα καὶ ψηφίζομαι. 
ο 8 6 αὐτὸν γεγνόµενον, 'Αουα]]γ Ὀουπιίπας νε]ναέ Ίνο βοοπης : Ελ] 
ος αποκηίαᾳ ἵν πικάο εἶθατ Ὁγ ἴἶνο {οἱ]ογείηᾳ πνοτάς. 
α΄ 6 ὁ πᾶν φντόν, ΄6ΥετΥ βτονΏι, πε]ιδίπᾳ Ενοτοίοτο απἰπια]ς ας 

πο ο. ρἰασί», Ο, Ρα, Τΐπ, φο Α ὡς ὄντας (ἡμᾶς) Φυτὸὺν οὐκ 
όν 

ἆ » σκεύη, '(ασααχο, ΟΙ Ἰείαα 14. 45 οὐχ ὅπως σκεύη 
ἀπίδοσθε, ἀλλὰ καὶ αἱ θύραι ἀπὸ τῶν οἰκημάτων ἀφηρπάσθησαν. 
65 Ὁ Ἰ Πρωτω Ότ Όνο ἑπαπαίογπαίίους οἵ Ῥτοίοσα κου 

Τετε, κου). ἵν. ού: Ον. ία, η. 111-Β. 

Θέτιδος. Ο, Ριπῦ, Λε, Ηἱ, 6ο, ἵν. ὅα, Ὀήκκου : "Τησεία απ απι 
τασίας (οσα πάσοτοί, ππατοας ἵπ ἵπποα, 4 .απα, ἵπ Ίσοβσα, 

ἄκοοπαια, Ῥεΐσων ο Οήτομο πιοπίτας Ἰπα οί. οολ να οἱ 
πο στιλ, 

ἱέριαν ἀγείρουσαν. Οἵ, 79 Ὁ 1, ποῖο, 

ο 5 Ἰνάχον Οἵ, Λανοὶν, Χανίγίαε, ΕΥ. 169, Ῥκυκαῃ. ότι τὸν 
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6έδς ΤΗΕ ῬΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 608ΒΡΕΙ, 

Ἴναχον ἄλλοι τε καὶ Αἰσχύλος ποταμὸν καλοῦσιν ᾿Αργεῖον. “Λαών! 
μίέας γεγευς Γιεγυπε 

Νύμφαις κρηναίαις κνδραῖσι θεαῖσιν ἁγείρῳ 
Ἰνάχον ᾿Αργείου ποταμοῦ παισὶν βιοδώροις. 

Ἰωποπίφ αππο ρατίος {π Αονοηγ]ί {αυπ]α {αοτῖπέ ποκείεας, Χου 
Ἠου ἑαηέασι οβοπάστο γοϊαίπας, Αοθογ]ή ἴ]ου 6.96 γε, που 

Εωρίάΐς: ο Χαπίγί απ αἰλαπάς επί ἵπ τηθάίο τεἰπφαίπας 
(ὈππάοτΏ. Ἡς ἵν ενἰάσηί {τοπ Ῥ]αιος πνοτᾶς ναί Ἠετα αρρεατεά 
η νο ἐταροὰγ ἀἰκραοοῦ αἱ α ππεπάἰσκηί ργἱεκίδας, ς 

βιοδώροις, "Ἠ{ο-ρίνίπα, 1.68. [επηΗσκίηᾳ, εἴτεκτις Ὕετο ο5ρ6- 
εἰαί]γ γα]ασά ἵπ Αγροϊίς, νε Ίντο Ῥοψείάση νγας ααἱά {ο Ίνα ἀπίεὰ 

πρ Όνο κίτοστης ὕδυσ κο Τπποας Ἠαά τηκο Ἠσγα, Ἰπδίοκά οἵ Ἠάπι- 
φε]{, Εἶνο ραίτοῦ ἀοἳγ οἱ νο ουαΠ{τγ. 

ϱ 4 ἐκδεματούντων. κά. αν. 6 ἐκδεματούμενοι. 
ϱ 6 ἰνδαλλόμενο, ΟΙ, Ποπ, 04. Η. α16 

ὥς τέ µοι ἀθάνατος ἰνδάλλεται εἰσοράασθαι. 
4] τῷ κυριωτάτῳ ὀαντῶν, 1.9. ο ἐνοίς οννα ου). ος, Ρ]κε, Τί. 

646 ο 4 ἐν τῷ τοιούτῳ, !ἵπ απίπιο) (Εἰοίπαν), ος «ἴπ φυοὴ 4 
οπς,) Ῥ]αϊ. Κερ. 493 6. 

Ὁ { ὥστε μὴ ἄξιον εἶναι µίσου. «σπιρατο ον Ομ εαη]οσε 
Οµτάπαὶ Νενηαα, Αροϊοφία ργο Τήα 8μα, Αρρεπάϊΐςκ, Ρ. 74, 
ἑἹσίημ απᾶ Εφαϊνουααον.” 

Ὦ ϱ τῶν καλουμένων φίλων ἀερεπᾶς οη ἀποτροπῆς ἕνεκα, “ νι ήε]ι 
Ες πντίεος αἰτοκὰγ Ίνα {η ποἰπά ” (Θέα) ναι). 

ο 4 Ποιητὴς . . « ἐν θεῷ ψενδὴς οὐκ ἕνι; Βία νκαπα ούπαραγος 
Ριαε, Όιενας Ἰ. ὰ οἴκ ἔφη νεῶν ἔχειν αὐτούν, εἲ μὴ πολλοὺς ἐν τῷ 

ἆ το τὴν τοῦ ἐνυπνίου ποµπήν. Ἠσια, Π, Η. 6 

πέµψαι ἐπ᾽ ᾿Ατράδῃ ᾽Αγαμέμνονι οἶλον Ὄνειρον, 
θ4741 Λἰσχύλον. Έγαφπ. 166, Κπονια ου] Γτοτα Ῥ]αίοῖς φποῖα- 

εἶοπ. Το ἐγαπε]α ου ἵν Ὀοστοννεά {τοι Ώανίου απά Ὑπυρ]αη, 
8 1 Ἐνδατεῖσθαι, ππεαπίηα οτἱρίπα γ “ο ἁῑνίάο ” (Αοκοῖν, δερίεπι 

ς, ΤΕΝ, 518 τοϊνομ᾽ ἐνδατούμενος), ἵψ αφοὰ ἵπ Όνο βεππο οἳ “το- 
ΡτοκοἩίηᾳ  Ὦγ Βορ]ι, (Τγαςλ. Ἴ91 τὸ δυσπάρευνον λέκτρον ἐνδατού- 
µενος) απά Έτ, (Ἠετο, Ε. 21] λόγους ὀνειδιστῆρας ἐνδατούμενος). 
Τπ Έλνε ρτεβεπέ ῥβδαρο Ἡ ρτοῦαυἳγ ππεας "ο ἀοποτῖνο πει Γαἷνο 
Ρταίοο 2 
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ΓΛ0Οκ ΧΠΠ,. ΟἨΛΡΕ. 3, 4 θε7« 

ο ο ὧν ωίαρν σένα: 
Ἔδοι ἴοο, οοππραπίου Όλα, {αἱκο (γἱοπά, ναί ἔἶνοτο, 

-͵ . Απά, ρἱαγίος οἳ Εν Ίντο, ἀῑδκέ αἴνατο ἴἶνο {σας (Ώοτῦγ), 
ε. . ως τν. 3ο, 8479 Εἰναί Αροϊϊο απᾶ 
το Ῥίκρα ἀἱά πο ἀείρα ἰο ὑνο Ργονονί 
3  ΣΡείοα παπα ἔδουπι ρατίίοτ «οτοτ αβροτπαία ο. 

Νου Το άῑς ἐαοᾶας γοἰαῖε οεἱοῦτατο Γπραίος. 
ων Ἡ 12 χορὸν οὗ δώσομεν. "Τα Ονορερὶ, αρροϊπίοά Ὁγ νο Τεΐ]νος, 
ο ποπ ααήρησὰ Ὁγ (νο Απεΐνοα {ο (ο Ῥοσία, ης δα ελἰ]οά 
ο αὲοίπφ α εδογωκ” "Το οὔϊου οί νο ΟἼνοσοβις ννας {ο ρτονίάο (νε 
ο εὔνοτων ἵπ αἲἲ ρίαγα, ἱχαρίο α- πε] 9 οοπιίο απ καἰγτίοκ].᾽ 
ος Ἡοσοκἒι, Ρωδίές Εουποπιψ οί Αίλεε, Πί. 13. 
ο 9 8 θάνατον οὐκ ἐποίησεν. νά. . 43, 14 “Βδοπυθο (ο 
ο αποκοὰ πιαη (ος ἱπουττωρέίοα... Βωέ Ὁγ (ἶνο οηνΥ οἱ ένο ἀενί] 
Ότο ἀθαίν «αἱοτεά ἰωίο ἔἶνο ποτ]ά᾿ (Κ. ν.). 
ο ᾱ ὁ ὁμωνύμως Ατίκίος, Οαίεφ. ἱ. 1 ὁμώνυμα λέγεται ὧν ὄνομα 
ο μόνον κονύν. Οἵ. ΕΙΝ. Νίο, Ἱ. 6. 11. 
οσο ᾱ 8 οὐκ ἐπὶ βλάβη. Έοτ Εν απά ἶνο {οἰλονείης αἰ]ακίους {ο 
ο ΡΙαος ἑακοδίης «ος αὔονε 641 ἆ 6, όχ4 «1, Δο. 
ο 618 8 κφὶ τοῦ μὴ ἀλλοιοῦσθα, «ΟΙ. όφη ἀ-όἡς ὑ. 
υγ 61 ἀναφωνά, Οἵ, 5 ἆ ττ, ποία, 

4 1 ἀποτροκῆν ἕνεκα. ϐΟ, 6/6 ὃν 6. 
4 ὁ συγγοσές τε Τῆνο εοπαγυσῖοα 9 ελπηροά, -- ἰ{ τὺ τῶν 

ἀνθρώπων γένου Ἰιὰ ἴνουη ἴ]νο κυήοσί οἵ Εἶνο ργουδά(ηῃ οπέρηος. 
4 Ἰ λογικός Ίου] Ὀδοὶς ἐο τῷ Λόγψ. 
6έ6 8 1 παρατροκήν, ΄ρετνεγίος Οἱ Οσπι, ΑΙ. 490 ἐκ παρα- 

τροπΏς. Ἠστο Ἡ Ἠπεκης νο ρογνεγείοῦ απά ἀορτκδα ου οἵ πνεηε 
Ῥλίυγο. 

Ὁ  ὁ Θες Λόγος. Τα γγογάκ οί Ῥ]αίο, φποιοᾶ αὔονα, όᾳ6 ἆ ᾳ, 
ατο Ίντο αρρ]/οά {ο Ονείκε, ἵ) πκαγίης Λόγος αῇτοτ ὁ θεός, 

Ὁ 8 ὑποστροφήν, Μαγα να ἑατοίησα τουπά,” ουπνογκίου. 

65 χαλεπανοῦμέν τε. Αρριοκίση {ο Οντκέέκης οἵ Ῥ]αεον ποτά 
.. ουσίοᾶ αὔστο, θε]. 12. 

4] 0504 4 τὴν γραφὴν φεύγω. Όοππρατο Χοπορὶν. Λίο. Ἀοον, 
. τν "Τα ἱωδλοίπιεοσί αραἰπαί Ἠίτα ναν φοπωον]ναε ᾱ (οσα: 

“.. 



660υα ΤΗΕ ΡΠΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ΘΟ8ΡΕΙ, 

Ἀοσγαίος ἵ ρα] ὕοσσακο Ίνα ἆσσα πο Ἰοίονο ἵπ νο ϱοᾶκ ποια 
Όνο Βέαίο ὑο]ίενεν π, Όαέ ἰπίτούποσς οὔ]ναγ είταηρο ἀῑνίηίείος” 

Ὁ 3 πρὸς Φιλίον. ΟΙ. Ρλακάν. 134 Ε εἰπέ, πρὺς Διὸς Φιλών. 
Ραυκαρίκα, ΥΠ, 41, ἀοκοτνίης ἐἶνο ἑοπιρίον οἵ Μορκἰοροῖίε ἵπ 
Ατοπώία, Αγ: "Ἰπείᾶς ἐἶνο Ῥτοοἰησία ἵς Εἶνο ἑοπιρίο οἵἳ Ζους να 
ποᾷ οἵ Επεπάκλίρ, ἶνα αἰαέωο Ὀοίπᾳ ἶνο πνοτ]ς οἵ Ῥοϊγο]οίεαν ενα 
Αταΐτα, απά κο Ώϊοηγκας, Έος νο ροὰ Ίνα Ὀαε]κίπα ος, απά 
Ιοἱὰς {πι Εἶνθ οπς Ἰναπά α ἀτίηκίπρ-εαρ, ἵπ νο ὀἱ]νος α νγτκας, απά 
Άη οαρ]ο αἷίς οἩ νο ἔἨγγκας: Εν Ίνοννονετ ἆοος πο 4ρτου ην 
νο Ἱερεπάατγ ἀθφοτίρίίοη οἱ Ὠϊουγκα» Έοτ ατεῖνας ρατΗσπῖατε 
οἵ νο ψοτρ οἵ Ζουν Ῥ]η]ίος, 96ο Ῥτεί]ες, ϐΘν, ΜΨΙΑ, τ18, 
ποῖς 3. 

Ὁ Β καταπεποίκιλται. Τε οοπείτασίοῦ ρτουσθᾶς α- νο ἑαχί 
πεγο καὶ οἷοις ὑπὸ τῶν ἀγαθῶν γραφέων, κ.τ.λ. (Βασ απα). 

Ὁ ϱ Παναθηναίοι. Τ]νο Ῥαμαί]νεηπεν νγας νο ρτοκῖ [ομνα] οἳ 
Αἴλνεπο Ῥοϊΐαα, ἱπαίευιοά Ὦγ ΤἼνεκεια, απἁ οὐκοτνοά ονοτγ γοας, 

Ὀαὲ οε]ευγκίοά νι εεροεῖαὶ ρ]επάσας ενετγ {ουσ γσας, απά 
ἔἶνεν οοπητποη]Υ κ ὐπριἱο]νοᾶ α5 τὰ μεγάλα Παναθήναια, | 
δ] 6504: Ον Νωπιεπίας, {γοπα γε Ίνοτα ία {χαρπισοηέ ἓν ἑακοα, 
906 4ττ Ὁ 1, ποῖς, 

661 4 4 κοάλεµον. ΟΙ. υλνη, Τόμι, Γεα. Κοάλεμος µαταιόφρων, 
Ατϊκορὴι, Εφ. 198; Λίνεν. ν. 419 Ἑ. 

6] ο Β πλεω . . . µορμολύττητα, ΟΙ, 6ογᾳ. {14 Ὁ "Του ατα 
εεγίηᾳ ἴο 8οατο πο πέν Ἰνυρίοατν (μορμολύττει). Ο, Εαϊναῖς, 
Τή. [εχ. Μορμολύττεσθαι οί φεκίν φοάαπι εἰ ργοπωπείαπάα οοοε 
ἩΜορμώ Ῥιεγος {εγγεγε ΟΙ. Ατίκορι, 4ο. τας; Ἰωοίαν ου, 
Ραἰ. χἰκ. 151. 

663 ο Ἰ παρακρούο. “Μείαρ]οτα ἁποία εν αἳ κα ααἳ πικ]ο 
Ροπάεγαηέ, |. ο. ἵέα αἱ ἸΌχατα ἱπερε]]απί οἱ οοπουαπέ Ἱπαπα, πο 
Ρτορεπάεαί αἰίεγα Ίπης, εἰ αἰίοι (γαπδσίατ, ν. Ἡατροσγαίο οἳ εκ 
ϱ6 Βηἱάπς ’ (Εἰκο]ι). Ο(. Απποην. λε Πέθεγα, Του, παρακέκρουσται, 

Ὦ ϱ καὶ τοῦτο πράττων. "Της ἵ9 νο απο ρΊγαβο νεα νο 
Ἡοπιαπς ποτε (παρά Ὁγ Ναππα {ο πφο ἵπ οα πα αὔεπίσυ ἵη 
βοτίοιφ βίος απά εερος]α]]γ ἵπ ααοτίβοσε, Που αφε. Ῥϊαατο, 
Ἀωπα, Ῥ. 69 ᾱ: ὧν ἴχνος τι µέχρι νῦν διασώζοντες, ὅταν ἄρχων 
πρὺς ὄρνισιν ἢἡ θυσίαις διατρίβῃη, βοῶσιν Ὁκ ᾿ΑΓΕ. σηµαίνει 
δὶ ἡ φωνή, Τοῦτο πρᾶσσε. ΟΧ. Ρίαε. Κοπι, θµαεΗ. αγο ο” (Ὑϊμαιὴ, 
Ῥιυέατοῖι, Ἰοο. οἵξ. περὶ τοὺς θεοὺτ ἠσχολοῖντο καὶ τοῦτο ἔκραττον, 
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οκ, ών λὰ σε κα ο-- ο ο. ο 
ροή το πο 

Ῥοῦκ ΧΙΠ, ΟΗΑΡΑ, 4-9 6δας 

6 5 παιδοτρίβης, “ ἑταῖπος,' ος σαεῖνας οἳ αγπηπαδίίο. Ρα. 

Θουᾳ. 694 Α οἱ περὶ τὸ σῶμα παιδοτρέβαι. 
ᾱ τν ἐγίετο Τ]ο Ἱπορετίοσί ἔεηκος τοίοτ {ο νο Ρτονίους ο0- 

ποτεκέίοπα οἱ Βοεταέος απ ΟΣίΕο, Ἰείοτο {νο {οσπιετ νγαα ἵπ ἆκηροτ 
ο οἳ ἀθα δι, Την οκρ]απαίἶου 8οεπις {ο ἵνα πικάο οετέαΐη Ὁγ γν]ναί 

ο σπα Ογίο {9 Α τό γε ἀδικεῖν οὔτε ἀγαθὸν οὔτε καλόν, ὡς πολλάκις 

- ἡμῖν καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνφ ἁμολογήθη, ὅπερ καὶ ἄρτι ἐλέγετο, 
το π]νοτα Εἶνα αμ πνοτάς τείοτ {ο οςς Ργοκοηέ ῥαβεαρο. 

ο 6968 Ὁ τι Δόέαν ἵπ 1οἶνα ν. 44 Ἱποαπς εἰέλνετ ΄ ϱΊοςγ,᾽ ος “ οφίδαιη͵) 
ο δορίαῖου ᾿ ας υεοά αὔονο ὉΥ Ῥ]αΐο. 
ο 9 6 µορμολύττηται, ΟΥ. όδι ο 8, ποῖο, 
ο] 664 ο 1 ὅτερ καὶ ἄρτι ἑλέγετο Τείετε {ο 663 ἆ 19 τῷ μὲν 

| 8 1 ρα “Εακουῖας ρα, ππαῖα. ΆἈαπι ἄρα Ἴοο 4ποφπθ Ἴοου 

ι ερωνικῶς ροείέωτη οαὲ, οοἰ{ίουί ᾿ (Εἰ9ε].). 
8 το ἀντικακουργεῖν. Έτει Ρἰπάατ ρτῖόσε Ἰήπιφεὶ{ ον τοατηῖηᾳ 

ο αν τος εν: ΡΨΙΑ. Π. 84 φίλον εἴη φιλεῖν 
ποτὶ δ' ἐχθρὺν ἀτ' ἐχθρὸς ἑὼν λύκοιο δίκαν ὑποθεύσομαι, 

-- ἆλλ᾽ ἄλλοτε πατέων ὁδοῖς σκολιαῖς. 
ος αλλ, 1. 66 χρὴ δὲ κπᾶν ἕρδοντα μαυρῶσαι τὸν ἐχθρόν. 

ο Αποιοοι, ΕΥ. 66 ἓν δ ἐπίσταμαι µέγα, 

ο 8] 656 ο 1 ἐκαλλωκίζου. Τὴο δν οί ΑΕ]νοης ατο τοργοκοη{οά 
στ 5 Όναν τετοἰπά(ηρ Βοσχαίες οί Ἰῖφ {οσπηος Πο ρτο[οκκίοῦ». 

4 : λλλο τι ον, ἂν φαῖεν, ᾗ. ᾖΤ]νο οοπΙππος τοπά(πᾳ, ᾽Αλλὰ τί 
οὔν, πα ουττοειοὰ Ὁγ Βέορίνεπα, απά ἴἶνο οοττοσίοη πἀορίοά ὮΥ 
Ἠαέπιαπη απά οἵἶνετν ἵπ Ῥ]αΐο, 
6ὔ6α ι Το παπα υοτίης οί νο ραρε. ἵπ ρου ρβκκος αταρί]γ 

{ποια 656 ἴἵο 608 οἩ Όνο ορροκ{{ο αἶδαν οί ἶνο καπης Ἱσαί. 
53 δήλον ὄτι, ντ έσυ Όνας γα ε]νετ Ένα δηλονύτι, Γοίστα οκροςἰα1ἳγ 

{ο νο απ [είση οί ἡμεῖς, δῆλον ὅτι «αἱ ἡμεῖς οἱ νόμοι ἠρέσκομέν σοι, 
α. ἴ εἶσαν (τοσα νο (οἱ]ονείης νοτάς τίνι γὰρ ἂν πόλις ἀρέσκοι ἄνεν 
νόμων ; 

5 4 οὐκ ἐμμένεα, 'Όο γοα πο Ίσα (ο αλα’ Τῆοη ἐμμένεα, 
ϱς ἐμμενεῖς, {ο ο απδεγουσά αβιγπιμεἰνοὶγ Ἰκίογο ἐὰν ἡμῖν γε 

καθη, "Του νε] κο αίάς, { γου ἔακο οας αἀγίου.' 
Θ] ο 6 σκενήν, ' ἀπομα,' οεροείαΙ]γ κωοὴν Ἀ” Αείοτα ποτ. ερ. 
ἐκ. 6] Ὁ γυμνὺς . . « τῆς τραγικῆς σκενῆς, 'α γταπσί ατρροά οἵ μήν 
αροάγ αεείτο͵) 

“1 



65864 ΤΗΕ ΡΠΕΡΛΗΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΣ ΟΒΡΕΙ, 

ἆ ς Ὑπερχόμοος, 'οεἰπείηᾳ {ο Ῥανοτίπις Ὑπέρχομας τὸ 
ὑποκάτω τινὺς έρχομαι, καὶ ἀπὸ τούτου κολακεύω. 
10) οσρά ἐπολογίζεσθαι, «(ο γουδον ρου ουπένα” (ΒἱΔΔο1!). 
660 Ὁ 5 Τῖνο [πο ἵπ Ἡοπιος (αν. του) ν ἀλλ᾽ ἦμαι παρὰ νηυσὶν 
ἐτώσιον ἄχθος ἀρούρης. Ῥ]αίο Ίναν κα υπ εαἱοὰ παρὰ νηνσὶ κορωνίσιν 
ἔτοπα Π. 1. 179 οἴκαδ ἷμεν σὺν νηνυσὶ κορωνίσιν. 

Ὁ ϱ ὑπολογιζόμενον. Οἵ. 6ρ9 ἆ 4, ποῖς, 
ο 41 ἐν Πστιδαίᾳ. Όπ Ῥοήάπεα κο. Τησγάίάες Ἰ. σ6-6ρ, 

Ῥ.ο. 433-419. ἵπ Εἶνο Αγπροκίωε, 1 Ἐ, Λἱοϊυίαᾶςε ἀθιοτίνες 
Ένα αχρ]οῖίς οἱ Βοσταίου αἲ Ῥοήάαρα, εεροεἰαγν νου νε Ἰνιά 
Ὀτουρ]ε Ἠΐπι Ὑν ου πουπάσά κα{ο ουξ οἳ νο Ἐα]ο νο 
Ἰαανίηρ Ἰής α]ίο]ά, απά γεν ρεγευπάοά νο μεπετα]ς {ο αῖνο Όνε 
τογγατά» οἱ να]οιτ {ο Αἱοϊυίαάονς Ἱπκίεκὰ οἳ Ἠήπικο]{, 

ἐν Αμφιπόλε. Το οαρέατο οἳ Απιρηροϊς Ὦγ Ἠτακίάκε, 
Ἀ.0, 424, 9 τε]αιοὰ Ὁγ Τπσγά[άος, ἵν. τοη-ιο]; Ὀαξ νο Ἠατο πο 
ππεπίοη οἱ Βοσταίος ας Ἰνοίηᾳ ἔ]νοτο, 

ἐπὶ Δηλίφ. Αἱοϊυίαά ον ἔἶνις ἀοκοτῖ]νος (]νο οοπάπσὲ οἳ Βοσταίος 
αἲ Που (9.0, 424) ἵπ Ῥ]αΐο, Ἀγπεροε, αι Α Αραΐα σας α 
ποῦ]ο αἰρὴε, Βίσε, ἑο 906 Βουσαίρα, ν]νοι ἐἶνο ΑΕΤΗΥ γνας τουταῖηᾳ 
ἵπ Εμ] {τοπ Ὠεϊίαπα: {ος Τ Ἱναρροποά {ο ὃο Όνοτο ος Ἰουκοαεῖς, 
Ὀπέ νο 45 α Ἱνορμίαο, 8ο ν Ίου νο ἔτουρα Ὕνετο αἰτονᾶγ ἀἱπρετνεά 
{η Π{α]νε, Ίνο απ 1 ιεἶνος νογο τοτίηα (ομοί]νοτ: απά 1 {οἱ ἵπ νι 

Ένοπα, απά 5 8009 45 ἵ ανν Ένοα, ἵ ὕοραἨ (ο οχ]οτί Όνοπα {ο ἵνε οἳ 

ᾳοοὰ οοιχαµ6, απά ααἰά ενα 1 ννου]ά πο ἀθκοτί νο, Ἠετο Όνει 
1 Ἰαὰ α Ὀνείτοι εἰᾳ]ί οἵ Βουταίος αν αἱ Ρο όασα, {ος Τ να πογκε]{ 
ἵπ δρ σας, Ὀδοπφο Τ ἵνας οἩ Ἰνογκουκοῖς, Ἐταί 1 οὐκατνοί Ίνουν 
{αχ Ίνα ννας αροτίος {ο Τναεἶνος ἵπ Ῥτοβοπος οἵ παπά: απά πεχὲ ἵνα 
αοοπιοά {ο ππα, ποοοτάἶηᾳ {ο γους ἀοκοτίρίίοι, Ατίκίορίναπος, το ἵνα 
πηατολίης αἱοπα νι ή Ἰνονὰ ἵπ Εἶνο αἲτ, απᾶ ἑατηίῖπα Ἰς εγος 

αὐσαί, οπ]το]γ καγνογίης Ἰνοῦι {γίοπάς απά [οος, ρἰαίηὶγ εἰνοπίπα 
{ο 6νΕΓΥ οπς 6γΥεὮ αἱ α Ίοπα ἀῑκίαπους, Ενα  αἩγ οπς πετο ἴο 

ἑουοῖν Ον τησ, Ίνα πγοσ]ά τοραΥ Ἠήπα νετγ γἰροπουκ]γ.) 

ο 5 τοῦ δὲ θεοῦ, Αροΐϊο, νο, π ΑΏκνογ {ο α αποίου οἳ 
Οπετερβοῦ αἱ Ἠεἱρ]], τερ]εά ναί Ένετο ἵνα πο παν Ἠνίπα 
ν]δεγ εναν Ῥουγαίος (Αροΐοφ. 11). 

ἆ Ἰ Καίΐτι Ἐπα, Καὶ τοῦτο Βἱ. “Καίΐι πῶς Ῥραΐο Ῥτοίοσίαπε 
6.6 αἳ ς αἱ ἰρποτατοπί τοῦτο Ἴνος σου ἀῑσξαπα 6.465 ϱτο διὰ 
τοῦτο” (Εἰκο.). "Αὐκολιίο ροπαπέυς τοῦτο οἱ ταῦτα, σίτου, Ίαπο 
οὗ οπκαπι᾿ (Αί, Ἱεαχ. Ρίαι. Ἡ. 494). Ἐπι νο οοπκίκυσίου ἵ 
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ο ο ο με το πω ο πτω.-  εομν οὉαμώ 

-- ΒΟΟΚ ΧΠΠ. ΟΗΛΡΕ, 9, 1Ο 660 ἆ 

εχρ]αϊπεά Ὁγ ἨἰάάοΙ], νενοφο ἐγαπα]αίίου οἱ νο εἶπυφο 1 
Ίνα αἀορίοί. τοῦτο, Ίο Μ.79, ἵ9 “πο ρἰδοπακίο,) Ὅναξ «γιοί {9 

α Ὀνωξ Εἶναέ τοτΥ «απο τοργε]νοπα[Ό]ο ρποταπου 7) 
ο 661 84 «αἱ ἀγαθὰ ντα. Ἰη Ρ]αΐο καί ἵν καρρ]ἰοὰ {τοπι Εακευίως 
Ὦ} πιοσί οὐ [ουν. 

98 Ὁ 5 ἂν . . . διαφθαρήσονται. "Τὴο οοηαίτισίίοι οἵ να ΓΕ. 
ο σάλο, εν ἂν ἓ αὐαπάσπε]ν οσα] ἱκίνοά ” (Μιά 4ε]!). 

ο 0 τῇ φνχῦ. "Λη ἰπέοπεϊβοᾶ {ο οἵ νε ἀπίίνε οἱ τείετεπος, 
εφαἰνα]οπί πεατὶγ {ο 4 πεπ/1νο’ (Βιά4ε]!). 
668 α ϱ Μίνως κ.τ.λ. "ηουο Γάμο απο Απ Ἰηδίαπου οί να 
{σι Όναί οστίαίη {εαέατες οἵ ενα Ωτθεἰς πηγ{]οἱοβΥ Ἱνοχο Ετκί ε]να 
Ῥτοδιοί οἵ Εἶνο παγκέοτγ - νγογκμίρ, απ νοπου πικάε Ονείχ γναΥ Γπίο 
Ένα ρορα]ας παπά... ΑΙ ἴοας ηετο οοπποσίθά γε ει ἶνο φεοτεί 
τἶέσς, ος πιγκετίος, οἵ Ενεῖτ παἶνο ράσα; λίπος νντε]ν ενα Οχείαν 

ο παγαοτίας, νεο (λτουβ] Όνο Οχρμίο Ιπβποπου Ίνοτο γν]άθὶγ 
ος θονη. Ἐλνκδατικηί]νας, Ἰης ΔΑΦΟΚΦΟΣ, {5 Εἷς οοπίσγτηΗ. ΆΑθκευς 

πναα Έἶνο Ίντο οἵ Αορίπα, πε νεο Ένετο Ίνεγο πηγκετίον οἱ Οτρ]ε 
ος μία. Απά Ττρίοϊεπιυς γγας οοπποσέες, οἱ οοσ98, Ὑν ει Ελεικίῖς 

ΕΜ δ δε, Αροὶ. δοσγ., π]νο τείετε {ο Ὠὔμ]έημετ, Θεέ. απ -ειο, Ἱ. 
ο 8. ης) ια. Θουϱ. 633 Ἑ, Αἴνοραᾳ. ἴεφ. ρτο Ολγίή. χὶ 

ο ποηροὺς ἔφη κιλ. Ταίκη, ΟΥ. αἲ Θτ. νὶ δικάζουσι δὲ ἡμῖν οὗ 
ος Νίως οὐδὲ Ῥαδάμανθνς, ὧν πρὸ τῆς τελεντῆς οὐδεμία τῶν ψνχῶν, ὡς 

| μεθολογοῦσιν, ἐκρίνετο, δοκιµαστὴς δὲ αὐτὸς ὁ ποιητής θεὸς γίνεται. 
ὃι Λἰακό. Ο. Ρίω. οφ. 611 Ε. 

Τριαστόλεμος {9 πιεπ]οπεά οπ)Υ Ίνετε 85 4 ]αάμο οἱ νο ἀεκά. 
Ὁ  'ὑπύτε. .. τέθνηκεν. Την ἀερεπάς προηΏ ἀντιπαραβάλλοντι. 

Τ]να π]νοῖς «απίενος, ὀκότε . . . ἀηδὲς εἵη, ἵν α τοκκίοπνεηί πποτο αἲ 
Ἱεηρί]ι οἵ θαυμαστὴ ἂν εἴη ἡ διατριβή, νε] οὶν 1 {οἱἱονες αργπε σα] 
-ᾱ- πκέκπου οἵ ΒίπασΥ Βέτασέατο; Ὠἱᾳ. 1ο] ’ (Εἱ44ε]!). 

Παλαμήδε, Ῥααπισίθα να {αἱκεὶΥ αοσικοά οἵ ποποῖνοτγ Ὁγ 
ὌἼψκκος, απ εἰουοά {ο ἀθαὴν (Χεπορὶν λίοι. ος. ἴν. 3. 381 
Ονίά, Μα κ, 6-6: Εαρ Ραἰακεάες, Ἐτ. η). Τὸς αμ νου 

οἳ Όνα αεκωπησπέ ρτεβχκοά {ο νο Βιωηίγία οἵ Τκουταίσς νεγίέος ενας 
Ένα ΑΕνεπία πα (οτυα ο ΑΠΥ οπο {ο πηεηίου Βουγαίος {π (]νο Ενοκίτο, 

Ἐαξ Ενα πονογιλιοίσκα α- κίουγ ἵ9 ἐοἱά ναί, νου Ευπρίάσα νε αλνοά 
Ὀναέ γα (οαγοά {ο εροαἰς ο Ἰήπα, Ίνα τοποδο]]οά νο Γαἰαπκεάκε, ναι 
Ενογοῖνγ Ίνα πανε αυ «ὖ ορροσευπ/εγ οἱ αἰλδίος ἵο Βουγαίος απ 

ἐο Ένα ΑΕἰνοπίαας ἵπ νο ποτ Ἐκάνετε, ἑκάνετε τῶν Ἑλλήνων τὸν 

4.9 



66ος ῦ ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΕΟΝ ΤΗΕ Ο0ΒΡΕΙ, 

ἄριστον. Απά Εἶνο π]νοἰο Ενοκίτο Ἰντοί Γπίο ἔδατα παν ϐνοΥ ρου. 
οεἶγοά Εἰναί νο νγας αἰ]αάίηα {ο Βοεταίος, Τ]νο ΓπποσπΓαςΥ οἵ να 
βίου {9 Ῥτονοά Ὁγ (νο {πο ναί Ευτίρίάος ἀίοί μ.ο. 494, απά 
Βοεταίος νο γοατε Ἰπίος, 5.0. 1990. ὐωλλ..- - 
ας {ο]ονς | 

νάνος, ἀπάνονε γὰν πάνφυφον, ὁ Δανοος 

(ρπιρατο Ὠΐομ. Ἰ,. Π, 6. 44. Το Αγ ο νι. ο 
εν Αλία ρουρὶο 1ο ΦΗΦΗΜΜΑ ον ον. ανω 11 
Π, 118. 

Λἴαντι. Ο, Ποπ. 06, κἰ. 643. 
ἆ 2 ἐκδημοῦντε. 4 Όοτ. . 8, απορά αρρατεπεΙγ {τοσα ΠΙΘΠΙΟΤΥ 

απά ἱπαοσυγα(ο]γ. 

11] 06684 2 τοῦ χρυσοῦ γένους. Όα νο βο]άρα τας, αθάὰ ελοο 
νε μλο] (οἱ]ογγοᾶ, ϱοο Ἠοείοά, ΟρΡ. ττο--χοι. 

α 5 Ἠοείοά, ία, ταχ. Κωνπώιιώρώ μην ο 
νο Οπαψίωα, 397, απά Ὁγ Ῥ]πέατεὶ, Ώε Ογας. ἀε[εσ., 431, Ον 

αογετα] νατίους τοπάίημ», 

Ὁ 1 τιθέναι. ΟΕ. Ῥ]αε. 1104. 94] τὸν µακάριον γεγονύτα θέντες. 
Το τίίον οἵἳ Ὀατίαὶί {ος οπιίπεπέ οἰἴείκενα απο ἴπ Ενα ουπίοκε 
ποπ υἰσὶγ ἀοκοτίυοα, 

Ὁ ϱ τὰς θήκας. Το οωκίοη οἵ αϊείπα νο ἑοπια οἵ πατίτη 
πάς αὐορίοά 5 οαχ]γ 49 Όνο ἀσαι οἵἳ Ῥοΐγοατρ, Α.5. 168. 
Εικοὺίως, Η. Ε. ἵν. 15, αποίος 5 11] οκέαπέ α- Ἰσέοι ἴτοπι Ενα 
Ονατο οἵ Έπιγτης {ο Ον Οτο] οἳ Ῥ]λοπιοίίατα, νεοῖν αΏος 
ἀεκοτυίηῃ (νο πιατίγάστα, απά πιοποσίπᾳς νο ἑοπαῦ οἵ Ῥοΐγοατρ, 
Ρτουςθάς ενας: “Τῆνοτο νο Ἰοτὰ νε] ροτπαῖξ ο {ο αακοπαὈ]ο ας νο 
ΙΑΥ {η 10Υ απά ρ]αάπος» {ο ορἱουγαίο ἐἶνο Ὀἱτι]νά αγ οἵ Ἰΐ9 πιατίγτάσπι, 
υοεῖν {ος νο οοπαπεππογα ίσοι οἵ Έἶνοθο νο Έπνο αἰτοεκάγ οὐ 

πάσα {ος ἶνο ρείσε, απά {ος νο ταἰπίης απά ρτορασαίίουι οἵ 
Όνοβο γν]νο αἰνα]ὶ ἆο 9ο Ἱοτοαοτ ΟΙ. Τετυ]ίαα, {λε (στοπα, ΠΠ, 
«ΟΕ ΐοπες ρτο ἀθζαποξία, Ρτο παία Ηἷδ αππυα ἀἱς (αοίπιας,” 

99 ᾿Αριστοβούλον. ΟΚ. 443 ἆ 6, Βελᾶτας, ἡ. 4. 131. 
13] ἆ 3 Φανερὸν ὅτι. 1ο {οἰ]ογίηα Ῥάδκαρο Ίνα αἰτομάγ νου 
αποεθά π Ῥρατί ἵπ ϕτο ἆ ττ {τοπι ΟἼσπι, ΑΙ. βέγονε. ἱ. το. Ἡ ο 
γετγ {α11γ ἀῑφουκκοά Ὁγ αν οο. ανί-κκί, 
ντε) {γοφσεηὲ τοίατεπος {ο νο οασ]ίες ννοτ]ς οἳ Ατεϊνάεκσοσα Ἠοάγ, 
λε ΠΗέσγωπι (εκεί ογ(φπαἰίδας, οεγείοπέδιω Θγαεοίε, αἳ Ιαίίπα 

Γω]φαία, Όκου. 17οῦ. Τουρ ἀῑΠοτίης ἴτοπα Ἠοᾶγ ος οί 
κ" 



Ῥοοκ ΧΙΠ, Ο0ἨΛΡΗ, 10-13 663 ἆ 

., Ύαἰεκοπαος (11 αρτους ην Ἠέπα ἵπ το]οσείηᾳ νο ἐγαά]είου 
Ίποτο απεἰοπὲ Οπου] νογκίοπ ππσηοποά Ὁγ Ατνουσ]ας: 

“«Βοῦῖν ορίπίους Τ Ἰοἱά (ο ἵνα πηἰκέακοῃ, πιά Ἰνοτεῖη πποσί ρ]α!π]Υ 
ο απο νι Ἠουν (ἵν, ϱ}, νο ἀθοίάεν Εἶναξ πο «αο]ν νογείοη οχἰκέοὰ, 

το ἀοεῖτο Ενοίτ ορίπίοης {γοπι ουσ εαοτοὰ ὑοοί.᾽ 
ο θδ4 92 Το ποτάς πρὸ Δημητρίου τοῦ Φαληρέως δι ἑτέρων 4τε 

πε]οσοᾶ Ὦγ Ὑαἱεκεπαοτ, Ἴοο, οἴξ., αν, α5 α εριτίοις αἀά[είοι {ο ενα 

Ὁ ποτᾶς ο Ατζουαλας, ΟΙ. «το ἆ 11, ποίο, 
"ὃν Ἡ ὃ' ὅλη ἑρμηνεία. ΘΒομάτες, Ἡ. 41. 16ο ΄Τ]νο οἰάοοί ρατί ἵα 

Ένα ἐπαπεϊαξίου οἵ (νο Ῥεπέαίοαοϊ, οἵ ἶνα οτἱᾳίπ οἵ νε]οῖι ἐἶνο 
κο-εα]]οά Ερίαἶε οί Αγίζίοας αἴνευ α ἀεία[]εὰ πασταΐνα,. . « Τὴ9 
Ἠκοείεα] παέατο οἱ ή ποοουπέ, απο νο]λαλνοά ο» 1έ ἵ9 Ὦγ α που] ε]- 
ἐπάς οἵἳ ᾳταρλίο ἀθίαῖ]κ, ἵά πουν μεπετα]]γ αἶνει πρ. Το οπυἳγ 

ος φπσκίου ἵ γε]νε]νοτ (]νο {οαπάσείοι οἵ νο βοεἰέίοιφ απινο | ωπηοπέ 
ππαυγ πο ρετ]ναρς ὃς 8οἵπε Ἰφίοτίοαὶ γαδίίου, Ένα θ980Ώου οί 

ος ον ἵνα, ναί Εἶνο ἐπαπε]αέίου οἱ εἶνο Φονε]αὴν Ίμανν ἱπίο Ωποο]ς 
πας ῥτοίοείοά Ὦγ Ῥιοίεπιγ Ελαδε]ρίνας αξ νο Ἰηείαπου οί 
Ἐλεοίτίως Ῥ]αίοτους, ἨΤηΐς πουλά ἵπ Πκο]ί ὃς Υοτγ ροκα(δὶς.., 
Τη (πνουχ οἵ Ες νίσνν ΠΙΑΥ αἱκο ο οἶεθά (νο οἰτουπηκίαπου, Εἶναε 

ο νο εναν ρλ]οκορίνετ Ατίκίουνίας, η νο πιο οἳ Ῥιοεπαγ ΥΠ. 
 Ῥμοπησίος, τοἰκίος Ἰαδέ πν]ναί Ὑνο Ίαγο ἀθείρηπιοά 4 {]ο ροκκἱμ]ο 
60ος οἱ Όνο ἐγπάίίσα, νε ή]νοαί Ὀοίταγίηρ ΏΥ ποφππἰπίαηος νε τε ]ν 

Όνο Ποΐσυς οι οἱ αλνπιοπίν οἱ νο Ερίαίε ο Αγίείοσα, πλλο]ν 
Ἄθεια ἴο εἶνονν εναξ Ίνο ννας {οἰ]ονίηα 8οπα6 ἐταδίέίον ααἷέο ἰπάς- 

Ῥεπάεπέ οἱ νο καί Ερίω]ο” Βεἰάτες ρίνου πρ Οία γίονν αἱκο, 
Ὀοεσκο Ὠοπησίτίας Ῥ]να]ετευς Ἰναὰ ἵνοοὮ Ἰαπία]νοά Ὁγ Ῥ ή )αδοἱρίνυα 
πιο αοἳγ αἴίος νο ἀεαι οἵ Ῥιοίσπαγ ἵμαρος: 'Τῆατο πεπηκίηα 

ποτε α ἵνατο ροµκ ή Ηγ ενας νο Βερίπαρίηέ ἐγαπε]αίίου οἵ (νο 

Ῥεπίαίουσῖν ον ἵ οεἰμίπ {ο νο Πίσγατγ οΠοτία οἵ Ῥιοΐσπιγ 

ΕΙ λαδεΙρίνυς.) 
1 ΠἨνθαγόρας Ὑαεκεμκος, κχἷν 'Τ πα πο αρατίενος ουγοῦ αἲ 

Ἠα καγίπα Οναί οἴωο Οήωμε ποτο (άκου Ὁγ Ῥγόναρογας απά Ῥ]αΐϊο 

Όποια νο Ίαν οἵ Ἀίοκος, Ὀδεδυκο ἴ ἴν ουγίαίη Οναί νο πνοτο {η 

Ἐκγρε, απά Ῥαἱοέπο ὑοτάστοά οἳ ΕΕΥΡΕ, απά { οπηποῖ ὃς ἀθπίοά 
Ενας νεγ ουν προτίοά κοἵηο ϱρἱή]οκορ]ήεαὶ ορίπίους (γοια (νο 
Ἐκ ἵπίο Οσοσος, Ἡ Ἱοψπανος νο Ογκείκαα Ἰννά (άκουα α- Ηε]ο 

{ποια Ῥ]αϊιο απά Όνο Ῥαοπίαία αν Ῥ]αίο (ου (οι Ἀίοκος, ναί 

αἰπορίο πε λκάοπα ο Ενείσα πνου]ά πο Ίναγο Όσοι ο οοσταρίοά.) 

.. 

πα ια ο να 



666ς ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΛΗΒΑΤΠΙΟΝ ΕΟΝ ΤΗΕ ἄοΒΡΕΙ, 

ο Ὀρφεύς Ὑαἰεκοπαος, Γυἱά, “ Εἰτει Ορος οΌἵηος προ νο 
β60Π6, α ΏΊης αἱ νναγς οοπνγοπίοπέ {ος {ουμετίος, Αἰιαΐέ (ἴσυτο, 
Ώε Ναι. Πεου. ἱ. 18, οαίβον  Οναε Ατίκιοιϊο ἐδασίνος Ὠναί α ρου 
Οερίνεις πονος οχἰεοὰ: απά {νο Ῥγέναροτοκης αγ Ενα Οία 
Οτρ]λίο Ῥουπα Ὑγας (νο νους οἵ οπο Όροτορα.” Νον Ον '"Οχρίς 
Ῥοση ”' γνας' Τῆο Βαστοὰ Τορεπά (Ἱερὸς Λόγος).”''. Τῆνο ῥαλκαρο οἱ 
Ατίκιοϊο οσεασς τω νο Ώε Απια ἱ. 6. 18 τοῦτο δὲ πέπονθε καὶ 
ὁ ἐν τοῖς Ὀρφικοῖς ἔπεσι καλούμενος λόγος, | 

ἁ ι Φθέγέομαι Τὴο ᾳτεκίες ρατί οἱ Ονΐν ραβκαρε {5 αμοῖοά Ὦγ 
δικός λΜατίγτ, ος Όνο Ῥεουιάο- αμήα, ἵπ Όνο Οολογίαίο αά 
Οεπείεε, κν, απά ραπ οἵἳ Ἡ ὮΥ Ταΐαα, Αά. Όπαεσσε, 391 

(ἄσπποης ΑΙ. Ργοίπερί. 63, απᾶά Αίγονν. ν. Ἰ11. Όοπαρατο ποῖς οἩ 

ϱ7 ἆ 43: απά Ἠετπιαπα, Οηρλίαι, Ἐτ, . 6. 
ἁ 5 ἁμέργῃ. Ο. Μηίου, Ρ. 1.. 1. 6ο9 

εΜΗ]ίοπς οἱ αρἰτῖεν {ος Ἰής {αα]έ απιετοἆ 
ΟΕ Ἡδανεν.” 

4 6 λόγον θεῖον. Ῥν.-δαφΐη ἱπίοτρτοίς Οία οἳ νο Ὠϊνίωο 
ρποες, απά 9 {οἰἱονοά Ὦγ Οαάνοτει, ἴπι, θψα, (1. 6ο), Ὕλνετο 
λΜοκ]νείτα 1911 τοπικ τ]κς Εἶναξ “νο ουσ Εξ ταέ]νος {ο Υ Οναξ δομής 
Ιοψὲ εἰαὶνὲ ο Οτρίνεας) πποκπίηᾳ ννή]ο επδεανουατίηᾳ {ο ἀΐκοσνας ἵπ 
Γι ἔγασος οἵ νο Ογ]κἶπα ἀοοίτίης.) 

4 Ἰ κραδίης νοερὸν κύτος. Οἵ, Ῥιαε. Τό. 44 Α τὸ τῆς ψυχῆς 

ἅπαν κύτο.. Τὴς ορ{ε]γοῖ νοερόν ἵν ποῖ αρρτορτίαέο {ο Ένα Ὀοάγ. 
666 α 6 κακὺν οὐκ ἐπιέλλα. ἙῬν.-δαμε, χν. θνητοῖσι δίδωσε, 

σπα, ΑΙ. 715 θνητοῖσι φυτεύε. Της Ενουρηε, Ον Οσᾶ ἴς Ένα 
αυέλνος οἵ αἲἲ Οίηρς, ἰπο]ιδίπᾳ παέαταὶ ον] απά νο εΠοσία οἱ 
Ἡαπιαη Ραφείοπα, {5 γορυἰτοά ὮΥ Ενα οοπέοχέ, απιά Τὲ κοοίης ρτοῦαυ]ο 
Οναί Επακουίης ἐτίσὰ {ο αἰίοτ Ἡ. ΟΕ, 0παο, 8Η. Ἐτ. Π. 18 

τοῖς ἀγαθοῖς ἀγαθὸν προφέρων καὶ πλείνα µισθόν, 
τοῖς δὲ κακοῖς ἀδίκοις τε χόλον καὶ θυμὸν ἐγείρων 
καὶ πόλεμον καὶ λοιμὸν ἰδ ἄλγεα δακρνόεντα. 

Ὁ 34 πρὶν δή ποτε δεῦρ ἐπὶ γαῖαν, ἵο ο οοπηφοίοά ην γε]ναε 
Ρτεσεάσε, οί νν]οἷν 1 οσπυρ]είας νο βεπλο. 

ο 1 δέκα πτυχαί, αἰετοά ἵπ Ειφουίας {ο δεκάπτυχον, Ἠήε]ι επ 

οπ]γ ὃς οοπκέγυσά γην νέφος τεροαίοά {τοι νο ρτουσά(πᾳ οἴπηκο, 
Ρ..-Σωκΐπ, Οολογέ αν, 1 ΜοπαγοΝ. Ἡ, Ίνα απ οπτοὶγ ἀῑΠετεπε 

τοπ πα 

πᾶσιν γὰρ θνητοῖς θνηταὶ κόραι εἰσὶν ἐν ὅσσοις, 
ἀσθενέες ὃ ἰδέεν Δία τὸν πάντων µεδέοντα. 

446 



Ῥουκ χΠι. ΟΗΑΡ. 13 66δς 

9 / Χαλδαίων. Οἵ. Οσα. ΑΙ. βίον, ν. Ἰ11. ἍΤὴο Ῥαδδαρο 
ἴεγα πο {ο λόχος (Ἠνος), Ὅαὲ {ο ΑὈγαλναπα Ὑ]νο ἵγας 6ρτυπς 

Ίτοιι Οµαίάεα, απά πας τερτοκοπέοά α-- ἱπεπικίεί]γ γετεοά ἵπ 
ακἰχοποαγ. 8ο Μοολνοίπι/ς ποίο οἩ Οµάννοσεν, Γπ1. θψν, 1. ροή. 
-ᾱ 4 Αὐτὸς δή. Τίς ἀοκοτίρίίοι οἳ 0οὰ ον Ἠΐα ετοπο 9 

απο η ὲν ἹπκΩΥ Υατίαίους Ὁγ Ρ».-δ αδείη απά Οειπεπί ἵπ Εἶνο 

0661 4 (ὐὑδογεής) “τετο οοττίᾳυπί Βοα]ΐμος Επιεπά. ἐν ΕΥ. 
πἩ, ΟµκκαΝ. ο Αὔνον. Ρ. 149” (1 οὐοεῖς, ΑΦ. . 1). ἄθεπετ 
τεβεττεά ἠλογενής {ο εἶνο Ὀαἱγαρ]νος ἴπ γε]]οῖν Ἀΐοφεν γγας Ἠλάάση, 

5 ἡ δίκλακα. Ἠσπι, Π, 1. 115 

ΤΗ. αα, 15: ὁστέα λευκὰ 
ἄλλεγον ἐς χρυσέην φιάλην καὶ δίκλακα δηµόν. 

ο Ἐκ Διός. Ἐοτ Διός, νο πεπαίπο τοκάίηᾳ ἵπ Αταΐις, θεοῦ 
πας κα εαῖοά Ὁγ Ατίνουα]ας, α5 ἵνο εκρἰαίπα ἵπ ἆ 4. Διός, 

κ ῦ (20) ἵωο Όσα αάορίοά ὃν αἱ 
οάοσα, Τ]νο αλεαρο ἵς αποίοά Ὁγ Τηοορλί]ας 44 Αμιοίγο. Π. Β, 
απά (ει, ΑΙ. Δίγοιν. ν. Ἴοφ, απά Εἶνο Ῥοειη οἱ Αταζις νναθ ΓαΠΔ- 

ο ἀκίοὰ ἵπίο Ἰμαία Ὁγ (Ἴοοτο, ὉΥ Οεγπιαπίους (ρταπάκον οἱ Πάνία), 
ο απά Ὁγ Βωίων Ἐονέις Απίοηυς: {έ ἵ9 πο] οὐ[ιοά ὮΥ Ε. Νας, 

Βετίία, 1891. 
4 } αἴρεσιε, Ὑαϊεκοκος ἐλήη Κα ἐῑνδέ ἐλίς τοίοσα {ο (ο Ροχί- 

Ραθοξίς Βε]νοοί, ο νε λεν Ατίκιουν]ας Ὀοἱοηροά, πιά νε λήοὶν 9 παπησά 

Ἰοίον, 661 Ὁ 1. Ἐωε Τε ἵ πιοτο ἵπ αοοογάσποο γε νο οοπἑοχε 
ἓο τοΐος ἰέ {ο ἶνο Ρλ]οκορίιΥ οοπἑαίηοά {η ἐἶνο Ἠοῦτονν Βοτρέωτον. 

Ἡ δὶ τοῦ νόµον. "ἵπ Όνοιο (ον ποτά Ατίκοῦαίις οἰσατίγ 
«ον Ονκέ νο εοαὶ οἵ πορίοα, απά Όνο επ απά αἶπι οἵ (νο 

ποῖς ἴνν, ἵν ο μεν ππος Ονοίς ἀμίίος (οπατάς (1) οά, 
(1) ποσα, (4) Εναπικοί νου ’ (Ύαἰοκοπαοτ). 
667 ο ᾗ ἀνάπανσιω. Οσα, ΛΙ. Δίον, γἱ, 81ο "Απά εἶνα Εητὰ 

(ασ) ουκ πισω ξ ἵν Οναε νε]νλοὶν αἴνοννα Εἶναὲ (ἶνο γγοτ]ά Ίνα 
Ένας ππκάο Ὦγ οὰ, ανά Εναί Ἠο Ἠλα αἴνεν αν νο κενο ἆαγ 
.. α- τω Ὀωοκπικο οί νο (τουυίο οί ία, . Το κανουν ὅκγ 
Ὀναγείοτο ἐν ρτοςἱαπνοῦ α- α Γουῖ, α τοῖσααο {ον ἐτουυ]ο, ρπορατίηα 
{ος νο Εν ὑοροίση Ώαγ νεο σας πως το, πλ ήο ἴ αἶκο 

ἵπ γα νο Αι είν οἵ Ημ, ἵα νῖνοι αἲί Οήωμε το 8600 

“.. 

εώς νο 



οο6)α ΤΗΕ ΡΗΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 40β8ΡΕΙ, 

απά αἲ) ἠπ]νογίεος. Ῥτοτα ἐλία Δ4Υ ἐλο Απνέ Νλνάοια απἀ Κποπλοάρε 
επΗρ]έοῦ ω-: {ος νο Ηρ]ή οἱ ἐσαθν 5 πας μη” 

α 7 Μεταφέροιτο. α-ροῤωαφιώωκ ο 
δν παρ] πποαρ]οτίοα)γ ἵνα οα]]οά νο ἆαγ οἱ νκάσπα,  ἵπ 
(Ἰεππσμε, νε νο Ίνετο φποξος νε ]εουί αοκπον]εάρεπαοηὲ ενα πνογάς οί 
Ατκιουσ]ης ἐν ᾧ τὰ πάντα συνθεωρεῖται. ΤΗ εἶπιφο ταίετα {ο 06η. 
{. 41 'Απά 0ος καν ενετγήπᾳ Οιαί Ἡο Ἰπά πικὰς.) 

Ὁ 3 λαμπτῆρος. αοα. ΑΙ. [Μὲά, λαµστῆρον ἀπύχον φάῤν οἲν τὴν 
τῶν ὄντων ἐπίγνωσω" ἀκολουθοῖντες οὖν αὐτῷ δὲ ὅλου ποῦ βίον 
ἀπαθεῖς καθιστάµεθα, τὸ δέ ἐστιν ἀναπαύσασθαι. 366 νο τοππατ]κη 
οἳ Ὑπϊεκοηαας, αακν η], 48, οἳ νο ἱπεοτρτείαίυη οἵ Εἶνα κανοπι 
ὅἆσκγ Ὁγν Ατίκοῦυ]ας απά ΟἸεπεπί. 

ϱ 1 καθέστηκεν '(απζυπάσπα ποῖσέ ας ἐστί” (Υα]οκεπκετ): ταῖνος, 
Ρομαρα, αίαπᾶς {ος 

ἐπὶ τῷ καταπεπαυκέναι. Οἱ. Οἶωαν. ΑΙ. Αίνον. τἰ. θ Ἕστω ὃ' 
οἷν καταπεπαυκέναι τὸ τὴν τάξιν τῶν γενοµένων εἷς πάντα χρόνον 
ἀπαραβάτως φνυλάσσεσθαι τεταχέναι, καὶ τῆς παλαιᾶς ἁταξίας ἕκαστον 
τῶν κτισμάτων καταπεπαυκέναι. Τὴ9 ρεπεταὶ ππεαπίπᾳ 9 φαἴτο οἶσας, 
Ὀαέ πο Ώνο οχαοῖ οοπείτασῖοηῦ,. ὮἩΓ καταπεπανκέναι τοίστε {ο 0οᾶ, 
π5 κατέπανσεν ἆοος ἵπ Εἶνο οτἱρῖηα], Τξ παυκέ αρρατοπγ ὃς ἔακαι 
ἐπαπαϊ νε], “αῇτετ Ἠο Ἰνιά ᾳἴνεν α τον {ο νο οτάες οἵἳ ενα Εήηρε 
ετεαίοὰ, Ἡο Πχοῦ Ἡ κο Ίος αἲὶ πιο αι νεῶν ΟἸεπιεπί νο 
Το[ΕΓ καταπεπαυκέναι ἵο Ὄνο Εηίημε οτεαίσᾶ, Ὕνο πηυαέ αἶνο ἐπία 
ἀῑΠετεπί πιοαπίηᾳα, “αέ νι α νίονι {ο Ενοῖς Ἱανίηα του Ἡς 
Άχοά νο οτάοτ οἵ Επΐπρν οτεκίοὰ Ένας [ος αἲὶ πιο Τῆνατο ἵνα, 
Ρε]ναρα, βοπης οοπ{ακίοη ἴπ ενα ἑσχε, 

ο 6 (οὐ). Τὴα περαίνε οὗ, επουρ οπή αεᾶ ἵπ αἴπιοκί ενετΥ 

ΜΕ. οἱ Εακευίας, ἴ9 ααἴξο ὨδοθΑκαςΥ {ο νο βεΏκο. 

ο Ἰ τοῦ περὶ ἡμᾶς ἑβδόμον λόγον. Οἵ. Ρίο, δα. 8 Μ., απὰ 
Ρε -Ρ]αέ, ἄε Ρἰαείεί Ρος. ἵν. 4 "Τ]νο Βιοίος αγ Ενα να κου] 
ἵ οοπιροβοά οἵ εἰμ]ήά ρατία, Άνο 8εΏφος, εἱα]ί, Ἰνοατίπᾳα, εποϊίπᾳα, 
ἐαδίο, {οποἩ, α αἰπει 8ροσοἩ, α βεγεπΏι ρεποταίου, απ οἰρ]ή]ι 
ΤΟΔΔΟΠ [κο] (αὐτοῦ τοῦ ἡγεμονικοῦ), ἔτοτα νεο ἔνονο απο αἲἳ 
εχἰοπάσά ἐλτουρὴ ἐἰνείτ Ῥτορετ οἵραἨς, ἵπ α- αἰπηίίας γΑΥ {ο εν 
{οε]ετν οἵ α ροϊγρις. Ατκουυ]ας Ρας τεαδοῦ ἵπ νο αονοπι 
Ρίασα, αρρατεπἲγ οπή αἷπρ πεπετα ίσον. 

ο 8 Δι ἑβδομάδων. Τμΐ9 κεηίεηος ἴν Ἱοστοννθὰ ἔχοιι Ατκουαϊας 
νιελουξ αοκπον]εάρεινεπί Ὁγ Οἶεαι, ΑΙ. βίγοπε, ν. 18 απ αραῖα 
ηὶ, 8131. Όν νο εαρροφοὰ υἰτίαςς οἵ Όνε πες 86νεπ 68 

.. 



ος ος 10ΟΚ ΧΙΙ. ΟΗ ΑΡΑ. 1, 13 ουτε 

μοὲ, Θιαλέ. «{ Βεερονα, Ικὶκ, Ῥ]ή]ο Σαᾶ. αχ Μ. «ΤΙ Κπονν πο 
1Υ οσο ου] πάσφικεε]γ οεἱεῦγαίο (να Ὠπέατο οἱ ένο παπα οτ 
νθα, αἴπου {ὲ ἰὰ εωροτίος ἐο αἲ! ἀδκστίρείου ἵπ ποτ. 
'ᾱ ὁ Πρῶτον ἵνη. Ἠσιίοῦ, Οµρ. εξ ἢλ, Πο. Το γογθ 00019 

ο τν Ἠοκίοῦ)ν εκἱεπᾶατ οἱ Ενα πιοηἰ]ν, απιά {π 1ἶνο Ὠοχέ γογκο 4 ΓΘΔΘΟΠ 
ος αἴνεν [ος Εἶνο καοτούποκα οί Ε]νο φονοπί} ἆαγ, ναί οἳ {ὲ Ἰδίοπα 
ο ἴνασο Αροιο οἱ ἐἶνο ποἰάεη αννογά. Τ]νο γογκος γν]λο]ν {οἱ]οψν Άτο 
ο αἲἲ (ἱκοῖγ ακετίυοά {ο Ἠοείοά, Ποπιοτ, απά Ἰάπυς: η ΟἸειπενέ 
ο θα πικείῖνας 9 παπι ηκίοκά οἱ Ἰάπης. Ὑπαἱοκοηκετ ἵ9 οἱ ορίπίοα 

ο Όναε ΟἸσπνεπέ γνας {ου {απο ἷαν νετ νο ροσίης οἵ Ἡοππσς, Ἠοείοά, 
ο απά Οκ Ηπικεΐνας (ο ἵνα ἀθοσίνοά Ὦγ Εἶνο {ογμοά γογεοα οἵ Ατίκίο- 
ο αῖσα, απά Ενας Όνονο Ἰπά Όδου ἱπίοτροϊαίοά π νο ἰοχί οἱ 

ο Οσπιεμὲ Ἰοίοτο ἐἶνο πιο οἱ Επκουίης: Ίο αἁπιίές Ίογγογοτ Εἶνπε 
ο Οσμοῦί γα κοπιοίηος ἀθοοίγεά ὮΥ εριτίουφ Ὑτέίηρε, Ἶπ 
ο αλναρίας κκκνί Ὑαεκοππος εἴνοννς ἐἶναέ ἐἶνο φονεπέ] ἆαγ Ὑπ9 πο 
ο λεά καετοά Ὦγ εἶνο απείοπὲ Οτο ος Ἠοπιαης α9 {έ ννας ὮΥ ἐἶνο 
ο ἄθνα, απά Εναξ ποίέλιος ῬΡ]ή]ο Φαάπεις ποτ /οδορίιφ Ἰναά 9ο φέαίοά. 
ο Ἡο τοίοτε (ο ἐἶνο ἐγοκέίκο οί Βοϊάεμ, 4ο Ίωγο Ἀαίωταε οἱ Θοπέέωην 

ο ἑαπία Ηεῦν, Π, εγ-ερ οί 1ο. 

ος 0968 8 7 Εος προερηµένα Ύρος κυβᾳεί» προῃρηµένα, Νο] ρἶνοφ 
σος 8 Ὀοξίοτ κοΏφο. 
ο. 8δ Λύο Όπ ήπιας κου λα]αοἷν, {. 16, απά Ύετμ. Εοἰ. ἵν. 66 

“Νου πιο εκτ η] να γ{ποσε Ώου Τηγασίας Οερίνοις 
Νου Ἰήπαα, Ἰναίο πηκίοτ φαπηνία αἴφυο Ἰαίο ραΐίοτ αάκίε, 

-- Οερ]νοί ΟαἱἩορεα, πο {οεπποφας Αροϊο 
ο 19] ἆ ὁ ἡ γνωστικὴ . .. ἀλήθεα, Ἰποπίοα]. 
ος 666. 5 τὸ ἐν τῇ Σοφίᾳ. Ὑἱκάοπι υἨ. 4. 'Οείππα ποῖος Ενα 

Όνο γοεῖ Διήκειν απά χωρεῖν απο αφοῦ ὮΥ Βέοΐοαὶ ντίέοτο ἴπ ο0- 
ποκίοι πι νο ερἰγευαΙέγ απά ἱππηκίογία]ίγ οἱ ἐἶνο Απίπια 
λαπά!. Του ἵνα φυοίας Ῥ]αέατοῖι, Ρας, ΡΜ. {. 881 Ἐ οἱ Ἀτωϊκοὶ 
κ.κ θών ἀποφαίοντα.. . πνεῦμα μὲν διῆκον δι ὅλον τοῦ κόσμον, 

τὰν δὲ προσηγορίας µεταλάμβανον διὰ τὰς τῆς ὕλης, δὲ ἧς κεχώρηκε, 
παραλλάξως. Αννας. δωρρί. ση. (ϱΡ. 43, 84, οὐ. ΟΗ10) οἱ δ ἀπὸ 
τὴν Ἁγοῦς δὺ ὅλης. . . φασὶ γὺ ανεῦμα χωρεῖν τοῦ θεοῦ.. . δήκει 
ἃ ἂν ἕλου τοῦ κόσμον’ (Υ/. 7. Όεκκο). 

5 8 τολμηρότερον ἤδη μὴ ὄν, ΟἈσπισωίν ἑακε, οἱ πλήεῖν μὴ τόδε 
ἡ (ροε) κος (ο ἴν α οοτγηρίος, εἴπου γὺ μὴ τόδε 9 πο Ίο 
Ῥιωιοῦν Ἱαπρυαμα, Ὀναε γαέ]νος κο Ατίνοιϊο, Οἵ, Εἰενολ. Βορλίας. 
πα νο γὰρ δὲ οἱ ϱῇ οὐσήρ μάλιστα Δικά συρόσεσθαν οὐ πόδι ον 

.ο ας “ϱ 



66θα ἍᾖΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ αΟΒΡΕΙ, 

καὶ τὺ ὄν: λααρλ, τ]. 4. φ οὐ οὖν ο σας οπως μμ 
ΟΕ νεγνεῖκο τὸ μὴ τόδε, 'ποί απ Ιπάινίάπαϊ πμ’ ο οαοἰαὶν 
αρρτορτίαίο {ο Όνο ουπίαοχ{, ἵ 

Ὁ 7 ἀόρατος καὶ ἁκατασκεύαστος. 'Ίτε. Ἱ. 18. 1 τὸν ἀόρατον δὲ Ἶ 
καὶ τὺν ἀπόκρυφον αὐτῆς µηνύοντα εἰπεῖν Ἡ δὲ γῇ᾽ (Βπαία, πένα, 
(ο Ο. Τ. ὑπ 6, «όρ]. 

ϱ 5 ἡ τοῦ αὐτομάτον παρείσδυσι Ο Ῥ]α. Μον, «Τό 0 προκατ- 

είλημμαί σε, ὦ τύχη, καὶ πᾶσαν τὴν σὴν ἀφῄρημαι παρείσδνσιν, οὔ 
μοχλοῖς, οὐδὲ κλεισίν, οὐδὲ τείχεσιν Ἡ ἔθαρρυνεν Τ ( θαρρύνων) ἑαντόν, 

6 4 µέχρι σελήνης. Όπ Ατίκολεν ορίπίους αὐοαέ Ῥτονίάεπος 
ούπιρατο 8οο 4 Ἰ, 8439 4, 48. ΟΙ. Αἴνοπαρ. εφ. 1341 Τάκη, 
ΟΥ. αά ΟΥ. ο, το. απ 

ἆ 5 ἰδίᾳ παραλαβόντε, Τ]ο Ὀοοτ πεκίης ἵπ Ῥ]αΐο, Κερ. 3 
ότς Ε, ἵ9 διαλαβόντες, ' Ἠανίηρ κεἰχοὰ τουπιὰ νο πιά ἁἶα «Τη 
{9 πολη ἵπ γν]ναξ {οἱ]ουν απεπγετίηᾳ {ο ἰδίᾳ’ (δα15.). 

ἆ Ἰ ἐπ ἀσπαλάθων κνάπτοντες. ΟΙ. Πάε. 1. φᾳ ἐπὶ κνάφον ἕλκων, 
Ευγ, Τη. Γεα. Κνάφος ὄργανόν τι ὃν κέκλῳ κέντρα ἔχον, δὲ οὗ 

ἀσπάλαθος ννας α ρτ]οκὴγ ατα, ι 

670 Ὁ ὃν εἶλετο δαίµονα. Οἵ Ῥ]αϊ. Ρλακά. το] Ὦ ὁ ἑκάστον δαίµων, 
ὅσπερ ζῶντα εἰλήχει. “Ῥταρε]ατο Μεπαπάετ αρ. Οσα. ΑΙ. Βέγοπε. νὶ. 717 

εὐθὺς γεομένφ μυσταγωγὸς τοῦ βίον’ (Βί1)».). 
ο 4 ἀλλὰ καὶ ἐξ αὐτοῦ. Ἐπκουίας Ίνα Ίοτο αυτίάμοά ἐἶνο Μία. 

τοπ οἵ ΟἸειπεηέ, ἵπ Ὑ]νοο ἐοχί γο τοκά---ἀλλὰ καὶ ἐξ αὐπο 
γεγονέναι σηµαίνει καθάπερ υἱόν, πατέρα δὲ αὐτοῦ κεκλῆσθαι, ὡς ἂν 
ἐκ µόνον γενομένου, κ.τ.λ. 8 

ἅ ι ἐνοικοῦσαν, Οἵ, 649 ἆ ἓ, νμαν Όν ον νι ο .. 
6714 4 Κόσμοντε Οἵ. 518 ἆ α, απᾶ νο ποῖος ἶνοτο, | 
ο 3 ὃ γήϊνόν φησι ὁ Πλάτων σκῆνος Θ66 ποίο οι ϱφο αχ. 
673 ο 2 κάν τῷ Λύσιδι. ΟΕ. Ρας. Ίψε. 214 ἁδικεῖ γάρ ἁδικοῦντας 

δὲ καὶ ἀδικουμένους ἀδύνατόν πον φίλους εἶναι. Ι 

5 6 Πρᾶξιν εἶναι φίλην. Ῥϊαε, Γεφ. Ἰτό 6 Τίς ον δὴ πρᾶξας 
φίλη καὶ ἀκόλουθος θεῷ; µία, καὶ ἕνα λόγον ἔχουσα ἀρχαῖον, ος 
οσᾷᾱ, Ίνα νε ὅταν. | 

5 6 τὸ μὲν ὅμοιον, ὃν ἐν αγ «παρα Μα. Φ33Α. 3 
φίλον µέν που καλοῦμεν ὅμοιον ὁμοίφ καν' ἀρετήν. | 
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κκ κ ο ἑλ μα. ο  ωλ 
ας, Μιλά, ο Νάς]ν ο, ώ. Ψ ο κεί -, ! ως . 

{0Ο ΧΤΠ. ΟΠΑΡ. 13 75 Ἶ 

ο 8 τοῦ ὁμόσαι, ἴη Ῥ]αε, Γ10φ. οἱ] Ο νο ρτοηἡυἱείου αρρίἶος 
ο 6 Ένα καὶο οἵ πουν. 

ᾱ { -ηλὸς ὁ (Προμηθῆος). ΟΙ. Ἰωπείαη, Ῥγοπιείλ. οεἳ Οαμοας. 
αΙῆ. καὶ δὴ κατὰ τὸν ποιητικὸν λόγον 'γαῖαν ἴδει φύρας᾽ καὶ δια- 
µαλάξαως ἀνέκλασα τοὺς ἀνθρώπους. δορἩ. Ῥαπάσγα, Εγ. 433 καὶ 

αν πρῶτον (ἀργὺν) πηλὸν ὀργάζαν χεροῖν. Ῥ]α. Ργοίαφ. 310 ἐκ γῆς 
ος καὶ πυρὺς µέβαντες. Ἠοτ. Ος. 1. τό. 13 
--- Εετίαχ Ῥτοπισί]ους, αἆδετο ρτϊποῖρί 

11ο ουσεέας ρατίσυ]ατα αππάίφπθ 
Ὠοκοσίαπα, εξ [παπί Ἰδοπίς 

| ο γα αοπικεῖο αρροεἶκκο ποκίτο) 
ο αν, αἲν. 15 "Εξ πιοῖίοτο Γαίο θηχἰὲ ρταοοοτά(α Τ{έαπ. Ῥαυκαπίας 

ο 06 ταῦτα ἔτι λείπεσθαι τοῦ πηλοῦ λέγονσιν ἐξ οὗ καὶ ἅπαν ὑπὸ τοῦ 
Ότο Ἱρομηθέως τὸ γένος πλασθῆναι τῶν ἀνθρώπων. 
ο ο]ά αι Πὸρ.. «τεχνικό, ΟΙ. Ἴσ6 4 6; Ἠίομ. Ἱ. νΗ. 156: 
ος Λθνεπαᾳ, υΙ. π.; Ὠϊεία, Ώοχοφγ. ΟΥ. 496 α, ποῖο. 
- α το Ερίείνασνας (9.0. 649-459 είτο.), Όοση αἲ Ο08 πε Ὀτουρηε 

πρ αἲ ἨΜερατα ἵπ ΒἱοΊγ, ερεπέ Ένα Ἰαέίετ Ἰναιί οἵ Ἰής Πίο αἲ 
Έγτασαμα, ο ἵνα κα {ο Ίανο Όσευ α Ῥυρίϊ οἱ Ῥγέμαροτας, Ότσε 
Ἡκσκις ἵππσας -- α Οσπιίο ρου, ο ννας Γπηίκίοά Ὁγ Ρ]αυέυς 
(Πας. Ερία, Η. αχ. 68 "Ῥ]ασίέας πἆ οχεπιρίας Βἰευ]ί Ῥτορεσατο 
Εροϊνασταί Ἠ, απά Ἐππίως ϱανο (ἶνο Ώσπης Ερίολαγπιωα ἴο α- ννοτ]κ 
Ππεπάσά {ο οπεπά Όνο ἀοσιτίηον οί Ῥγέαροτας {ο Ἰήν οοΠίσΥ- 
Ίνα, 8ου κ. 0. Μαν Πίμ, ο ον. Πεαίωνε, 4331-35. απά 
1. Ἠ, Ὠοπαϊάκοαν Τλκαίγε οἱ (λε Ονλεξε, νἱ, πε ντο πείετοποσα 
πι] ὃς {σαπά {ο νο ῥάκκαρος τω πε Ἑρίοίναγπνας 9 ποου{οποά 

Ὦγ Εἰαΐα, Απκιοςία, Τηοουσίένα, ος. Ῥΐομεποι Ταοτίέας, Πἱ. το, αγ 

Όνκέ Ῥ]αίο ὕσετοποά πνωοῖν οι ία, Άοο Ἰίουν, ό8ε Ὁ, Ί2τ ας. 
Ὁ ϱ Επάκε, ΕΥ. τού, ποπ οπἳγ {οι Ον οφποίαήοα ἵπ 

Οπεσισης, 
οἱ Ἐκ Διός. Ατα Γλαςν. {. α, Τὴς κα1ης ῥάκάαρο ν φποιοά 

ακᾖα “1 



οσ7)6ς ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄΟΒΡΕΙ, 

εὔονο, 666 ὃ ᾳ, Λοπι Αγκοῦα]ας, α9ά ἵῳ 9Ἰφο θωοϊοά Ὁγ ο 
Ῥλή τας, 4ά Αμίοΐψο, Η. Β, Ἱνείοτο ΟἸσππεπέ, 

ά 1 ἐσκέφατο Ο, Οτοῦσα, Βαρρίοιι. αἆ Οἰσροπία Αγαῑί Βαν. 
επ ἑοίαπι ρτονίάνς αππαπα 

Αλίτα 4ο.” 
καν πλδίαρ ἀπόλωο κών 
αν, «85 ἐν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τά τ΄ οὐρανὺς ἐστεφάνωται, 

ἆ ! ἀστέρας. ἈἉίααα τον ἀστέρες οἵ κε, ππακίηα Ες εἴπακο 

ἀερεπάεπί οἩ ἐσκέφατο, παπά τείχη {ο Ατας, Ἰ5] 

τετνγµένα, ' Ρτερατεά,” "οτάρίηες,) 
676 ϱ 4 καταλογάδην συγγραμμάτων. ΟΕ. Ποσ. τό Ὦ καὶ τῶν 

ο 8... . πάντα Σεὺς μυθεται. Της ποπδίπα οἳ νο Μ88, οἳ 
Εικουῖας ἱπερ]ίες ναί ννοτᾶς απο οποὰ Ἠοένουα Ἕλληνες απά 
πάντα: "Ώεπιοστίξας ρτουα] ἀπ υΐο κοτῖρφεταξ τὰς εὐχὰς ποιέουσι. 
Ναπι ρεπάεπέ ροψετίοτα ᾿ (Ποἴπείας αἆ (σαι, Ργοίπερί. 6ο). Ίο 
παακὲ νου χαπα]αίο «νεο τηα]κο Ενεῖγ Ρταγοτο πι Ἠκπᾶς αρ- 
Ηβρὰ {ο Εναξ ρίαος νά] νο Ογοοίκ οα]ἱ Ίνοαγεονα; αἲἲ Οήπρν απο 

παγλσα]ἳγ παιηοὰ Τους Βαί ἵη πι ἐγαποϊαίου Τ {ο σνοά ενα 
τοβζἵης Δία μυθεῖσθαι, νεο ἵ Ἰοἱίανο {ο Όο νο οεἰρίπαὶ ἴοπί οἳ 
ΟΙεππεπί, Ργοίπερί. 59. 

Ὁ 5 Ἑν ἀνδρῶν, ἓν θεῶν γένος, ἆοθσν πο Ίπεθη Ὠναί πες απά 
ποάᾷμ ατο {ομεί]νογ οπς Ταοσς, ἵναξ ἀροίατοι νο υπίΕγ οἳ οποῖν τασας, 

Ὀνοῖν ἀετίγίωρ εἶνο Ὀτοκίλι οἳ Πζο ἔγοπα ἶνο απῖνοτκαὶ πποξνετ δασν, 
Ῥας νι τι οκ ἀῑΠετοπί ρονεγα, 

Ὁ ᾳ τῆς ὕληε. 8ο Εαρούίως Ιπέατρτοίς µωητρό Βωέ ο, Ἠοείοά, 
ΤΆεορ. 44-59, Ἠ Ίντο Εἶνο ἤτοί ρατοπίς οἵ ποῦς άμα ο θμς ια 
απά ἱταπυς, 

υ 5 Ριπὰ,. ΕΥ. Ἂ, Δολωαῖς ρωάνθνα, ἁμοό 8 
Ῥαραῦ αἀάτεκκσὰ {ο Ζειε οἱ Ώούοπα, αποιοὰ ὮΥ Ῥαέατον, βύπρος. 
618 Ἡ; Βγαεοερία Πείρ. σεν. 8ο] 0 ὁ δὲ πολιτικὺς ἀριστοτέχνας τις 
ὧν, κατὰ Πένδαρον; απά ἵπ ογετα] ολοι ράβεαρος. 

Ὁ Ἰ ἐν τῇ πρὸς Ἐραστόν. Ο6 Βιταῦ. 698“ Έτοπα Βοεραίς ος νο 
Βοσγαίήσς, Ἑταδίυα, απά Οοσίδους, απά Εἶνα ϱοα οἳ Οοτίΐκοα», Νεΐσας, 

5 ΠΙΑ Ὑν]νο ιά Όδου α Ρυρί] οἱ Ατἰφίοϊο απά Τηοορικαδέσα, απά 
ἠπ]γοτίτοὰ (ἶχο 1 νγατγ οἱ Τ]ουρισαδέως, π ον Εἰιαέ ο Απο 
αἱκο ἵνα Ἰπε]ιάθά, ΤΏϊομεπος Ἱ αγίας (Η1. 36. 6τ) εἰαίου ενας 
Ρἰωίο πτοίο ο Ἰσίνας {ο Ἐτακίας απά Οοείφοα, απά Όνο εἶκοι οἵ 
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ΒΟΟΚ ΧΙ. 6ΗΑΡ. 13 67538 

 υὔ ος 
απά Ἐτακέις, απἁ Οοτίκσαα, Ῥθςσν παλ 

οἴοτπα! κοἰ(-εχίκίουὲ Ῥεΐπᾳ, (νο Όχομέος οἱ Εἶν μπήνογεο Ἠ]λο ἵ 

ο 9 6 τρίτον πέρι τὰ τρίτα. Ο. δᾳ1 9 9, ποῖς, 
ο αν τὴν ἁγίαν Τρώδα µηνύεσθαι. Τὲ ἵ9 τεπιαγκαῦ]ο Εναέ Όαθεατ 
Ἀίοτακα ἵπ νο ννοτς φπουσᾶὰ «ὔονο ἆοος ποῖ πποηίοα Ολἷ ποίου 
οἳ Επκοῦίως; νο του ρεἰποίρ]ος ἵπ νο Ερίκ]ο Ίο ἀοφοτίυος 
ορ. 44) α. τὸ πάντων αἴτιον, τὸ ἄπειρον Απιάὰ τὸ πέρας. ΌΟἨ ρ. 132 
Ίνα καγα, "Ίπ νο Τὔπαεως νο ντου ρεϊπείρ]εν ατο νο Οπεαίος, 
1άδα νεο] ἵς ἀεποπιπαίεὰ νο ραξίοση, απά Μαιος, Τὴο Ῥν.. 
Ῥ]αιοπίο Τεϊπίεν ἵο (11 ἀῑκουκκοά Ὁγ Οπάννοσει, 11. 8ψα. ἱ, 4. 

314 Π., απ οεροςίαἰ]γ 461. 
ο ᾱ 6 Ῥωρόαστρι. 86ου νο ποίες ϱ5 4234 2 Ἀπά ϱό3 ασ. ο, 
Οἶεπι, Κεουφπ. ἵν. 3], Ὑ νετο ζοτουκίος ἵ9 τορτοεπίοὰ Ἀ5 ο 80Η 

ο οἳ κα, Ρε, δα, Οολογί. αά ΟΥ, καν]ἰ, Ίντο ἴἶνο ααί]ος β- 
Εαν Εναί Ῥ]αΐϊο ἀετῖνοά Ἠΐν Κπον]οίμο οἵ α {αΐατο Ἰπάμεπιεπί 

ο παπι νο Ἠεῦπονν ρτορ]νεία, Όαξ {ος [δαν οἱ νο του ἀἰκρυίοά 
ος ἄξ απάος νο οίοςΥ οἱ Ετ. 
ο θἴδα 2 ΟΙ. Πετασ]είε. ΕΥ. 69 (Εγνγαίοτ) καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω 

ο ὃν ὄντι καὶ τὸ αὐτό. ὁδὸς ἄνω κάτω µία καὶ ἡ αὐτή. Τλία γαίετα ἰο 
Ένα πππκιπυίαίίσας πο οἵ κουἷς Ὀπί οἵ πικίίστ, Άτα, νναύος, οαγ{]ι 
Ἰαΐαα Όνο αγ ἀοννηννατά, εκτ], νιαίος, Άτο νο ὙνΑΥ αρνατά, 
Οἱ ΡΙω. ερ. όει Ο τῇε ἄνω ὁδοῦ ἀεὶ ἐέόμεθα; Τοΐ]ος, Ργε-βουγ. 
Μος. . 49. 

. 5 Ἰ ες τὴν τοῦ κνρὸς οὐσίαν. Οἵ. Ηἱρροὶ. Κείω, Παεν, Ἱ, 4 
3 Ἐμνεδοκλῆς . . ἔφη . . « σννεστάναι ἐκ πυρὺς τὰ πάντα καὶ εἷς πὂρ 

ἀναλιθήσεσθω, Ίωπ Εν καέοοηὲ ἴἶο ἀοοξτίπο οἱ Ἐπιροδοσ]ος ἰν 
| ἀοείάεά!γ παἰκτερτοκοπίοά Ὦγ Ηἱρροϊγίνα, κος Τοΐΐος, βπε-δος, 

Ρος, Ἡ. 129, ποῖς 4, απ , ῶφ9, που Ἰ, Ίντο Ίνα γα εἶναι 

Όνο σα] γ {οαπδκίίου {ος κας α αἰαίσιηεηί ' ρτοῦαῦ)γ νο απ β1οςγ 

Ἰκάνοσυ νο ἀοετίωοι οί Ἐπιροδοείος απά Ἠετασ]οίέυς οἳ νο 

εἰκηρίας ουπά ος οἵ να ού0σς, ος νο αἰτοηρίῖι οἵ νε 
Οειπεπε, βίον. ν. πει, απ υαίας {ο Ἐπιροδοείος νο ορίαίοα νι 
αἲἱ Οήπρε νε] ἔο ἀθμέτογοά Ὦγ βτο.’ 

Ὁ 5 νὺν μέν τωα κόσμον ἀῑδιον, "νε νεοὶι Ἡσγασ]οίέυς (27, 

19) εἰναγακίοτίκον αἱ πποτυκίοῦ απ ἱππροτα]να υἱο 9 πο νο αγκίενι 

11) 

. Ίλμεν 



676 ΤΗΕ ΡΠΕΡΑΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ Θ08ΡΕΙ, τς | 

ϱ/ (λε οογίά (1.8. ὁ κατὰ τὴν διακόσµησιν).. « Όπέ οπ]γ ενα πρ 
Δείζωον, Όνο ρτἰπιείνο καἱπάππος, γε λεῖν {ἴπ ἀσνο]ορίης κο 
(ογπιοᾶ νο ποτά, απά ἵπίο π]ηοῖν νο νοτ]ά τονοῖνου μοι” 
(Ζο]ἱος, Ῥγε-βοσν. Ρλέίος. {. 49). ΟΙ. 81ο ἆ 3. 

Ὁ 4 ἀῑδίως [}ουἱ. ἰδίως] ποιόν (Εγνγωοτ). ' 
Ὁ 6 Κόσμον τὸν αὐτὸν ἁπάντων. "Το ἁπάντων ἵ τοίας α-- πιν- 

ου]ήπο {ο νο ποάς απᾶ Ἰηση, 9ο ναί νο ποτᾶς που]ά Γπάϊοκίο 
ενα ΤΡΑΘΟΠ ἨΊΥ Ώσπο οἱ ἔ]νοφο ος νάνο πισάς νο ποτ]ᾶ, παπαὶγ, 
Ἰροβιβο ΟΥ αἲἲ, 3 Ῥατία οἳ νο ποτά, απο οοπαἰποά ἵπ 
(2οΐ1ας, Τν]ά, Π. 23, ποῦο 1). 

Ὁ 6 οὔτε τις θεῶν οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν. Οἵ. Ἐγναίας, Πεγασί. 
Ε;, ακ., Ἠ]νο τείετα {ο Ῥ]αε, ο Απίσι, ῥγοσγεαί. τοι, απά Βίπι- 
ρἰοίας ἵπ Ατίκίοι, {8 οπεἷο, 13. 

Ὁ Ἰ τρ ἀείζωον. Ὁ. ἨΗἱρροὶ. Βείω. Βουν. ἴκ. το σὰ ἃ πάνω 
οἰακίζει κεραννός; “Ἑεερίο, 0Ἰεαπί]νος 1. ἐν ου. 9 

τοῖον ἔχεις ὑποεργὺν ἀνικήτοις ἑνὶ χερσὶν 

ἀμφήκη πυρόεντ᾽ αἰεὶ ζώοντα κεραννόν. 
Παπάς απ, Αροῖ. 94 (αι. Ώου. αακκῇ. 44) καταβήσεται 
ἀείζωον πΏρ’ (Βγνιαίες, Τά). 

ἁπτόμενον µέτρα. ' µέτρφ Ἠοκεῖο σπἶης οοπἱοοέατα ον α Βίο- 
Ρίαπο οδΐεα” (Οαἱκ{). ΤΜο εἴαηρο ἵν αἀορίοά Ὦγ Ὑΐμος απά 
Ἁα[]αοἷν, Ἰναξ ἵ απ ἳέο ΠΠΏΘΟΘΑΚΑΓΥ: µέτρα 9 νο αοεικα(ἴνο οί 

απού (εἵ{, ο. 6. 518). 

ο Πνρὸς τροπαί. “Οοπέ, Ἠἐρροϊγέας, Βε/ως. Παεν. υὶ. τή πάντων 
(κο. αἲὲ Βίπιο Μαρι» τὸν σκοτεωὺν Ἡράκλειτον σνλαγωγῶν) ὅσων 
γένεσίς ἐστιν, ἀπὸ πυρὸς ἡ ἀρχὴ τῆς ἐπιθυμίας τῆς γενέσεως γίνεται... 
ἓν δὲ ὃν τὸ πὂρ στροφὰς στρέφεται δύο κ.τ.ὰ.᾿ (Εγνγαίες, Εν. κκἰ.). 

ο 3 πρηστήρ. ὉΟ. Ζεϊ]ες, Πυἱά. Η. 43, ποῖς αχ. “Το κεραννός 
Ἰναφ αἰτεκάγ οοπιο Ὀείοτο αν ἵπ α ουππεχίοι (Πἱρροί. είω, Ἠαεν. 

ἐκ, το) ἵπ γη ηοἷν 1ξ οπ οπ]γ εἱραϊήγ ἄτο 49 νο οτεαείνο ρεϊπεῖρίο 
οἳ εἶνο ννοτ]ά, απά πο ππετοὶγ Ηρπίος ἴπ Όνο αρεεῖαὶ βοπκο: 

πρηστήρ, Ὦνοπεγετ, Ίο ἀοαέ]θκς ]νο βα1Ώθ ρεπεγαὶ ἱρπίβοαπου ἵπ 
ΕΥ. ϱ], απά επι. βέγοπι. ν. 699 0’ (οας ρτοφεπέ ρακαρο). 

ο 3 Δυνάμεα.. .λέγα. Τμ πο οἱ δυνάµει {ος νο “πιδαπίηᾳ’ 
α9 ἀἰκεηραἱα]νοά {γοπα Εἶνο “ αοἴπα] γγοτᾶ» ᾿ (ῥήμασιν αὐποῖς) αγ ἵνα 
οοπιρατοά γεν νο αἰποῖ]αν απ ε]νοκίς οἳ δυνάµει απᾶ ὀνεργάᾳ ἵα 
νο ἐρο]γηϊοα] ἵππραπαρο οί Ατίκίοι]αε: οἵ, Απαὶ. Ρο. Ἱ. 44 τῶν προ- 

τάσεων τὴν μὲν προτέραν ἔχοντες, ρω μὰ νο ο 
δυνάµει ἔχομεν . .. οὔτε δννάµει οὔτε ἐνεργείᾳ. 

ο.) 



ποοκ 11. 6ΠΑΡ. 13 οἴδς 

4 Διοικοῦντος Λόγον. Ζεΐ]ες, υίά, Η. 43, ποῖς. “Τη Οἶσπα, Βέγοπν. 
πει νο διοικῶν λόγος καὶ θεός 8 πο {ουπά (15 Τικκα]]ο ἐνήπ]κα, 

"Ἡ, 6ο) ἵπ νο οἰαίίου {χοπ Ἠετασ]είέας, Ὀαέ ἵπ νο Ιπίαερτο- 
Εαΐσοα Ὦγ νο Βίοίον οἳ Ηοτασ]είεακν γνοτάς; Ελ ἰπέετρτείαξίου 

Ἠωοϊ{ ἵκ νου ἰποχασί, απά ἵ9 οχκρτοκε]Υ ἀοκοτῖοά Ὦγ ΟἸοππεης 9 
ο κ. αὐάίου οἱ Ἠ9 οἵη (δυνάμει γὰρ λέγει, "νο πιθαπῖπᾳ οἳ Ἰΐφ 
ος παίοπινοπὲ ο”). Τά, ' Ηοτασ]είέας ἐαυρὶέ Ιπάσοά Ενας Έεασοα 
ο ππ]οὰ ἵπ νο ποτ]ά, απά οαἱ]οὰ Ολίς υπίνεγεαὶ Ἡθαφοπ {]νο λόγος. 
ος ππ Οεπιοπν ἱποτρτείαίίου Λόγον καὶ Θεοῦ 866118 {ο Ἰποαη “νο 
ο Νοτὰ ποῖν γνας 0ος,” ος "0ο Ενα Ἡ οτὰ.) 

ϱ Ἰ πάλιν ἀναλαμβάνεται. ΟΕ. Ζε]ΐος, Πυἱᾶ, Η. 66, ποίο “Τ]αί 
νους ποτάς το]! τείετ {ο Εἶνο τεέυτη οἵ Εἶνο θατί]ι Ἰπίο (ἶνο 9ος, 
{ποπα νεληεἷν Ἡξ αγοθ νεΊνοη ἐ]νο ο0β1ΠΟ8 γνας {οττασᾶ,. . . νο ἀῑφείπσε 
Ἱαπρααμο οἵ (Ἴσπιοης [οτυ]ᾶς 5 {ο ἀοανε ἍΊῆετο ἵς αἲἲ Όλο 

σος ἴσια Γοµκοῦ ἴο οπποεὶ γῇ, νε εὶν Ἰακκα]]ο (11. 61), ος νε Βο]νακίος 
ο το καὐαεέαίο γῆν. Α9 νο 966 (νε Ῥεσσπιο ἵπ [9 ρτεαίες ρατέ 
καπ, 8ο που νο θασί]ι ππυδέ αραΐη Ὀδουππς 9οα, ἵπ ποοοτάσπορ 
πηεν Όνο ππῖνεγκαὶ Ίων οἱ νο ἐταπαπιαίαίίου οἱ πηκίίετ (ος 

το 9 4.) 
ο ᾱ κ εἲς τὸν αὐτὸν λόγον. Ζο]]ατ, Ίου, οἷξ, “]μαβθα]]ο, Ἰοο. οἵξ., 
ο ακρίαίπα εἶνο ννοτᾶς " αοοοτάἶηᾳ {ο Εἶνο δαπηο Ἰαχν.”. Βαέ ἵπ Ελλ] ἐἶνο 
ος πποαπίηᾳ οἳ εἰς 9 ΗΕέ]ο τορατάοὰ. Τὲ εἰρηίβον ταῖ]νος “(ο Εἶλο βΑ1ηΘ 
ος Είκα,” ος Ίποτο ποσιγα{ε]Υ (εἶποῦ λόγος ἀοκίρηκίος {νο ρτοροτίίου, 

: τα Οία Έ.96 α- Ρτοροσίίοῦ οἱ ππαρη{εὰο), “9ο Οναέ [ές ππαρπ]ἑηάο 
ααπάς {ο Ονκέ νε]λοῖν {ξ Ἰναά 5 οατί]ι, η Εἶνο 881Πο ρτοροζίοῦ 48 
Ρτενίουα]γ, νείοτο {ὲ Ὀδσδαο εασὴν”) 

ἆ Ἰ ἡμέραν νυκτερωήν, ΄ἀπτκηεκα γα υ]ο’ (ζοψεί). ΟΕ Ρας, 

Λερ. 611 Ὁ ψνχῆς περιαγωγὴ ἐκ νυκτερινῆς τινος ἡμέρας εἰς ἀληθινὴν 
- ποῦ ὄντοι ἰούσης ἐπάνοδον. Οἵ. όφο ἆ {. 
Ἅ 4 ϱ τὴν εν σῶμα ὁδόν. ΟΚ. Ῥίαι. Ρλακά. 9 Ὦ ἀλλὰ γὰρ οὐδέν 
α τι μᾶλλον ἦν ἀθάνατον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ εἷς ἀνθρώπον σῶμα ἐλθεῖν 

ἀρχὴ ὃν αὐτῇ ὀλέθρον. 
4 το τῷ Ἡρακλείῳψ. ΟΙ, Βγναίας, Πεγαοί. Εν. Ἰπῖν θάνατός 

ἐστι ὀκόσα ἐγερθέντει ὀρέομεν, ὑκόσα δὲ εὔδοντει ὕπνοι Οἵ, σα, 
ΔΙ. δίνουν, ΗΙ. 2ο τί δέ; οὐχὶ καὶ Ἡράκλειτος θάνατον τὴν γένεσιν 
καλεῖ κγιλ. Ολεπιουέ οοππρασος Γὲ νε ον Ῥν, Η1. 6 'Τ Ιαἱά πιο ἄονεν 
απά εἹερε; ἵ απακοά, ος νο Ἰ οπου εακαἰηοί]ν πο, παν Ίνα 
ἐπεκία α-- αὖ αἰ]ορβοςγ οί νο Ἠήγν ανά τοκυττουίσα οἱ Οντίωε, 

677 6] καταµαντεύεταε, "{οεσεε]κ΄ι εί, Λθνεα, 686 ο, 
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ο7τυ ΤΗΕ ΡΠΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕΟΝ ΤΗΕ ΘΟ8ΡΕΙ, 

Ὁ 4 τὴν ἁπλανῇ σφαῖραν, νο παρροποᾶ αρίνατο οἵ Εἶνο Εχεα 

Ὁ τῶν ἑκτά, |. 6. οἵ να καπ, Ἰπουῃ, πιά Ώνο ρ]κησία, τν 
Ὁ 7 ἐπὶ τὸν οὐρανὸν ἄγει. νο ρβκκαρο ἵπ Ῥ]δίο ρτουσοᾶκ ἕωε, Ἅ 

ἀφιακνεῖσθαι τεταρταίονς ὅθεν καθορᾶν ἄνωθεν διὰ παντὺς τοῦ οὐρανοῦ 
καὶ γῆς τεταµένον φῶς εὐθὺ οἷον κίονα. Ί]νετο 9 ποῦνίπᾳ ἴπ Ῥ]αϊο | 
αουξ νο {ους εἰοππεπία, 

ο1--6Ἴ8α5. ὃΌοευ Όνο ποῖος οἳ 66] ἆ «--όό8 Ὁ 8. 

4 6 Καλλίμαχος. ὮἜ]νο πο {9 ατ]υαίοά {ο Ἰάπας ἵπ 668 α 8. 
678 4 6 Σόλωνος ἐλεγεάαι. Τ]ο εἰορίας ρουπι οἵ Βοΐον οἩ Ένα 

αμος ο πια 48 Ἰηδακατεά Ὦγ ση ρετίοὀς οἵ 8ονοῦ γεατα ἵ φποσίεά 
αἲ Ἰεπρίῖι Ὁγ Β]ή]ο ᾖ. Ώε Λίωπάί ορίβείο 15 Μ., απᾶ Ὦγ (σαι, ΑΙ. 
Αέγοπα, γἱ. 814. Το ροσπη Ἴνας Όδου Ὠνουρί {ο ὃς α Οµεἰαίκα 
{οΓµετΥ, Όπί Οαἱκίοτά, Ῥου. Μπ. ΟΥ. Π. 139, απά Ὑπ]οκεοπαος, 
ΠΡίαίνγ. 1. Αγίκίοῦωῖο τοἨ, 108, ἀείεπά Ἡ 4: ρεπαίμο, 

Ὁ 4 Ρα. Κερ. 36τ Ε. Θ9ε νε ποίθς οἩ Ολ] ῥάβκαρο 084 ἆ :. 
οἱ Το ΜΑΠΠΟ Ῥακκαρο οἱ Χεπορλνου (Αίειν. 8οςΥ. ἵν. 3. 14) ἵε 

αποϊοὰ Ὁγ Οἶσπι, ΑΙ. Ργοίπερέ. 61, Όαῖ ποίε]νος φποίαίίου ἵς γετυαΙν 
ποσγα{ο (κατὰ λέξω). 

ο 4 Οὐδὲ μὴν ὁ παµφαήςε. Χεπορ]νον)ς αεθιαὶ πνογᾶς απο καὶ 
ὁ πᾶσι φανερὸς δοκῶν εἶναι ἦλιος οὐκ ἐπιτρέπει τοῖς ἀνθρώποις ἑαυτὸν 
ἀκριβῶς ὁρᾶν, ἀλλ᾽ ἐάν τις αὐτὸν ἀναιδῶς ἐγχειρῇ θεᾶσθαι, τὴν ὄψιν 

ἀφαιρεῖται. 
ο 6 Τίς γὰρ σάρέ. ΟἸεπιεπί αὐάάν ἵπ νο οατ]ίετ απο ίσα 

(Ργοίπερί. 11) "ἨΊνοπος ἶνεν ἆοοι ἔἶνο κο οἱ Οεγ]ΐας Ίσατα Ἰήε 
ερ οπα 9 1 πο ενἰάεπἲγ {γοπα νε Ἠοῦτονν ρτορλνοίσαα, νἼνονε 

πξίσταπου ἵς οἵ Ονής πα’ ἜΤ]νο {οἱονίπα γετλος, ἔαίκοα οι νε ἍἊ 

Βιῤψίίπε Οπασΐεε, Ἑταρτα. Ἱ. 10-13, ατο φποοᾶ νε νο τον οἳ 
νο Ἐταριπεπέ Ὁγ Τηδορλή]ως, 4ά Αοίψο, Ἡ. 36. Άοιμα ρωσ απο 
ααοῖρά αἶδο Ὁγ Πασίαπάσα, πα ή. 1, 6. 

ἆ { Όπ Χεπορ]απος 66 24 α 6, πο Οἶο, Ώε Ὠὐπία, Ἱ. 1 
«Ορ]ορμοπίας Χεπορίαπος Όπας, αἱ ἆοος 6.6 ἀῑσαπα, ἁῑνίπα- 
εσποπα {απά ας αυ) 

ἆ ϱ ἀλλὰ βροτοί Της απά Ένα {ο]οπίηα {ταρπιοπί οἵἳ Χοπο- 
Ρ]ναηθς απο αΠογνατὰς φποίσά Ὦγ Οειποηπί, βίγοπε, ν. τη, απά Ὁγ 

Τ]οοᾶστει, Ον. Αβεα. Οµγ. ΕΠ. «9, π]νο αν Ον Χεποριαπος 
ἔπποτο ορεπ]γ καἰτίκίης Ονής Ἱπαροφβέατο, τεζαέος ἵέα {αἰκε]νουά ἔποπα 
Ὄνο νατίους οοἱοασ ο νο Ίπιαμο, Έοστ νο Αοηορίαπα, Ἶνε 
αλογίσᾶ, τερτοφεπὲ Ενεῖτ ον η βοάς αν Ὀ]αεῖς απά Παί-ποκοά, Ἱαεί 

“λό 



αν νε παατα]]γ απο Ενοπικοίνος, Ἠνέ νο Τηγαείαης πα κε 
Ῥήηο-εγοά απ το.) 

670 Ὁ 2 Έοτ αὖἩ Ἰπετοκείηᾳ αοοοαπέ ο Ἠπουμγ]άσς, εἶνο τἶναὶ 
το. αξ Ῥϊπδας αἲ εἶνο οουτὲ οἱ Ἠίοτο (οἱτο, Ν.Ο. 6οο-4 19), 8ου Ἐαγηοί!, 
Ὁ. Θγεε Γγγίο Ροείτψ, 133. Οἵ. ΕΕΥΡΙ Ἐκριοταίίου Ἐωπὰ, Αγολαευ- 

"ἱοφίοαί Νερονε, 1896-Ί, Ρ. 68: Κοηγον, Βαοοψί. ΕΥ. 61. 
Ὁ 6 εκ ηί]νος, Ραρ{ὶ απά «ποςςββος οἱ Ζεπο, Ὑτοῦς ΑΠΠΟΠΦ ΤΙΑΏΥ 

οὔ]νετα α ἐγοκίίκο Περὶ θεῶν, απά α Ἠγηιη {ο Ζεια, 1] οχίαπἰ. ο 
πας ρτοῦαῦ1γ οπς οἱ Ώνουο ἔο σε Ίνοσα 8ὲ, αι] αλιάσς (Λος κν, 28) 
-- οἑγίαίν οί γοµγ οι ῥδεία, αἶπου ἵη Εἶνο Ηγπιπ {ο Ζει, ν. 6, νε 
τοπ ἐκ σοῦ γὰρ γένος ἐσμέν, απά ἵπ Αταζις ᾖ. 4 τοῦ γὰρ καὶ γένος 
ἐσμέν. 

ο ᾱ 6 Απίάορο, ἁπυρ]νίος οἱ Ἀγοίουα, ὕδοβπο Ὦγ 769 ἐ]νο πποῖῖνος 
ος ο Απιρηοα απά Ζαΐ]ας (ΛΑροϊ]οά, Πἰδίίοίλ. 11. 6. 5, 6). «. 
πο Ον, λ[είαπι, νἰ. το 
ουκ. εΛλάάΙά1, αἱ Βαϊγτὶ οεἰαέας ἱπιαρίηο ραἱσγαπι 
Ἱ Ἱαρρίέος ἱπερ]ετίέ μοππίπο Ἀγοίεϊάα {εία.” 

ος ᾗπ Όνο ἐταρεάγ οἵ Εατίρίάος Απιρηίοη ἵ τεργερεη{οά αν (οἱ ΐηῃ ή» 
ο ἀποίνος Οναῖ Ίνα ἀἱά πο Ῥείίονο (ἶνο βίος αὐοιί Ζαυ». ὮΈ]νε (Γαμ- 
ο ἀπεοπᾶ γα ρτοκοτνοά Ὦγ Είς αποἰαέίοῦ. Όὔιος (Γαρπιοηί9 οἱ ἔ]νο 
ο Απορο {ουπά απποηᾳ ἴἶνο ραργτί αἲ Οπτοῦ Ὦγ Ῥτος,. Εἰάστε 
πο αοαῖα, απά ἀθοίρ]νοτοά ὮΥ Ὦτ. Μαϊναϐγ, Ἱνετο ρα] ]α]νοά ὮΥ νο 
. "Κογα! Πεκ Αοπάεπιγ (Οµηπύηφλαπι λεπιοίγε, ΥΠ], 1891). 

ᾱ 8 ἘΈοτ νο ϱΟΠΗΠΟΠ τεκά(ηᾳ, σοὶ τήνὃ ἐς «ὐνήν, Υαἰοκεπαος 
Ἱπρεπίοπεϊγ οοπ]οσέατοά σοὶ Ζῆν' ἐς εὐνήν (Ὀίαίν, Εωτίρ. 61). 
6860 2 δορὶ. Εγαφπι. Ἴο8, Κπονη οπἳΥ {τοι ηίε φποίαίομ, 

“Τ]νονο νεγκος µοοπη {ο Ἠανο Όσον ἔακον (γοπα νο Βαέγτίο ἄταπια οί 
Πεγοιίει αά Ταεπαγωπε: [ος νο ἔτονί οἵ πολης εἶνο εναν ενα 
Μπεν οἵ Ἠετεαίοας, απά [νο αοοτοί Ἰπίοτοουγκο οἵ Τους πι 
Απεππενα ’ (Ετυπεκ). 

Ὦ {4 κόρην Ἠλενρωνίαν, Ίνα γγας κο-σα]]οά αν Ὀοίηᾳς, αοοοτάἴπᾳ 

19 φοἵρο βυέλοτν, ϱ ἀδυρ]ήας οί Τ]νοσείας, α ἀοκοοπάκηί οί ΡΊουσοα, 

Ένα 6ροῦΥπαῦ Ίντο οί ῬΊσυτου {η Λοοϊία, 
5 6 ὑπημβρύωσεν, πο {ουπά οἰκον]νοτο, 

Ὁ 1 ἐθόρνντο, Οἵ. Πάι. 1, τοφ. 
Ὁ ᾗ ὁ μὲν Ἡράκλειτος "Ὑἱάς Απίκος. λε, Π. ς, 6, Οαἱκοχά, 

Τα νο ῥάκαρο τοοττοά ο Απιοίϊο καγε; "Τ κ ἀβου (ο 

Ῥωπουκίο νο ποτά οἵ Ἠσοτασοίεις, Ἱνοσκακο ἴ ἵ αποστίαῖη {ο 

πήσὶν Όνεγ απο αἰτκολνοᾶ, νε ναί {οἱ1οννη ος ναί Ίνκα βοπο Ὀοίοτο, 
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66ος ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄΟ08ΡΕΙ, 

π0 {ος οχατηρ]ο τη νο Ὀορίωπίηᾳ οἱ Ἠία ἐχοκέίκοι {ος Ίνο καγκ ““Τοῦ 
λόγον τοῦ δέοντος ἀεὶ ἀξύνετοι ἄνθρωποι γέγνονται.” Ἐοτ ἴὲ ἵ πο 
εἶσατ νε τε] γε ο] νο ορ] ὮΥ Ραπουσίοῦ {ο ουπποσί εἶνο ποτά 
Δε ΟἸσποπί, Ὁγ Γπκετίπα Φησίν αΏοτ ἀεί ουπποσία δὲ πι τοῦ 
δέοντος, 88 ἵ Ἠλνο ἐταπα]αίοά µε, νι νο οἴ]νας ουπποκίου να 
τοπάετίηᾳ πνου]ά ἴνα, ' λίαν ατο αἱ παγ» Γποαραδῦ]ο οἳ απδοτκαπά πα 
Όνο τἰρ] τοβκος. ΟΙ. Βγπαίας, Ηεγασί. Κε. Ἐτ. Π. 

» 7 Μοἰαπἰρρίάος οἱ Ἀίο]ος ντλν α οοἱουταίοά ἀιλιγταπαλίο ροδὲ 
οἵ νο ΠΠ] οεπίατγ Ἀ.ο. Ο, Χεπορὴ. Αίεπι. Ἱ. 4. 6. Ατίκοϊο 
(λε. 1. ϱ) αγ Οναί Μοϊἰαπίρρίάος ελα πίσά Ίοπας Ῥτοϊπάσς 
{ος ἴἶνο απἰἰκίτορλήο ατταπρεπηεπέ; {ος νεο νο νγας τἱάἰου]οά Ὦγ 
Ὠεππουτί(ου οἵ ΟἨ]ος ἵπ 4 ρατοᾶγ οἵ Ηαιίοά, Ορρ. εἰ Ὁ, 165 

οἳ τ) αὐτῷ κακὰ τεύχει ἀνὴρ ἄλλφ κακὰ τεύχων, 
ἡ δὲ μακρὰ ἀναβολὴ τῷ ποιήσαντι κακίστη. 

Βρο Εατποϊ!, Ογεεῖ Γψγίο Ροείτγ, 164 24. απ 275, ΕΥ. Π. β. 
ο 1 Παρμενίδης τε ὁ μέγας. 6ε ποῖσε ος 430, 
ο 4 µουνογενέ, πο ππδαπῖπα Ίνετο “οπ]γ-υεροίσα,) Ὅαε καί 

εεποτῖα.” 

ο 6 Ἠοεεῖοᾶ, ΕΥ, ΠΠ, θαἱαί,, ο]. Οδ1ΐπᾳ: αποϊοᾶ Ὦγ ΟἸσπιοί 
οπ]γ, Ίνετο απ Βγοίπερέ. 61. 

ο 8 ἐρήριστα. Ο, Βατ, Ίγπεφ. ΟΚ. Τε, τοι ἑρζω "ἵ 
Κπονν πο νεο ἐς Ῥογί, ο6σασς ἵπ ΑΠΥ οἴ]νας Ῥάλκαρο Ἰίάς 
Όνο {γαρτησπί οἵ Ἠοε]οά ἵπ (Ἴσα, Λες. . . . Ὀπε Όνοτα, ποζνν- 
βίαπάΐηῃ νο {αα] ές οἱ τα πκοτῖῦογα, 18 οοπποχίση νι νο ουπίεοκε 
πια κος 1 υπ ιδ οπαδ]ο; απά Ὦγ οοπαρατίης Όνο ἴνπο αποἰαίίοπα, 
ἵτ πιοδί ρτοῦαἳγ ταν Ένας 

αὐτὺς γὰρ πάντων βασιλεὺς καὶ κοίρανός ἐστιν 
ἀθανάτων τε οἱ οὔτις ἐρήρισται κράτος ἄλλος.' 

ἆ 4 Όηπ Ἡοοπίασις οἱ ΑὈάστα ου αὔοτα, 151 6, 417 Ὁ. 
4 5 Της {γαρτισηί, {αἱκε]γ α τί υαἰοὰ {ο Βορ]νοσίος, ἴα αποϊοά 

Υ Ρ..- αδία, Οολογί, αἆ Θομὲ. 18, ἂε Μοπαγολία Ἡ, Ὁ} ΟἼσπα, ΑΙ. 
Ίντο απιά Ργοίπερί. 63, Αἴλνοπαᾳ, Ίφαι. ρ. Ολγίκ. 6, Τ]δοᾶοτος, 
ΟΥ. Αβεα. Οµγ. νἩ. τοφ, απά Ὦγ Ογτῇ, ΛΙεκ. αἄο. Ιωίαν, 44. 
8ου ΟΜ10). ωέή Μ. Ἡ, 6ψ. 
68614 4 Α Παρπεπί οἵ απ ΠΠΚΠΟΝΗ ΡΊαΥ οἱ Εατίρίάσς, ποσά 

ΡΥ Ἰωπείση, {ωμρ. Τγαφ. ϕτ 'Ἓ ευ Ειτίρίάσα, απουηκίταἰποὰ Ὦγ Όνα 
ποοεκκ/{γ οἵ ή ἆταπιαα, βΡροακς Ἠής ον ορίπίοης, Ίνθας Ίνουν ὑοἱά 
Ἠἱ9 πίεταπου ἵ9 νε; ὁρᾷς κτλ. Αἴποπαρογας, Γεφαί, ν, αποῖον 
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οὐκ ἀθίλαι καὶ ἀθέλει Ῥηνὸς οὔνομα, Ζα]]ος (νε- 
-- ας ολα ἂο τάς ἆλῶ τω κὰς ἄλλα 

ζηνὺς οἵνομα, απά αάς, “Το πιο (ἶνο οουί ἱπίοτρτοίαίίοι 8οοτης {ο 
ὃε Οία: "πο πα, νο οπἳγ νεῖαο υγ] απιά αἶκο ντ] πο, {ο 
ὃς πατηεὰ Ὦγ νο παππο οἱ Ζευς” Τε νε] {ο δ παπιοά 9ο 

{ο ο ἐπέν ἐὲ ο θλαέ πλλοὶ πο Ίοποις υπάας ἐλλδέ παπς 
Ὀαξ Ἡ αἷκο νε] πο, οκ ακο νε τν Ολἷς Παπιο ρτοβοπίαέίοης ατο 

- Ὁ. οοπηεςῖοᾶ γελίο]ν απο πο οοπἰκίοπέ γε ἶεν Ενα ρεἰπαϊείγο θκκεπου. 
ο πναξ νο {οτι ζηνός ἵν εἴνοφοι Ιπκίοκά οἱ Διός, {ο ἱπάϊοκίο Τέν 
ο εεϊναίου ἴτοπα ζῆν, ἵ Ἀρτου γε] ον τοπάςτο ἵπ Οήπκίηα 

Ῥτολδαδ]α, να 4ο πο ΙΥ ΔΩΥ ρτοκὲ αίτοκα προν . Τὴο ροά οἳ 
το Ηοταολεῖέως γνας (ο πΏρ νοερόν (Ἠ]ρροί. Ρλήοκορλωπνεπα, οἴν. 

-- 9 Ἀόμο, ἉἘγναίατ, Ἠεγας, Κε. Ἐτ. επ. Τηἱ9 καγίης 4ρτους 

ο Μι Όνο ρο] (σα! ορἰπίους ο Ἡοταο]είέης, γε]νο Ἰαέοὰ παπά ἀθερίκοά 
Ὅτο ἀΠΟΕΓΑΟΥ, απά τοζικοά οἩ Εἶναξ Αοουιπί {ο Ἱορίοίαίο {ος Εἶνο 

ὃ ὁ Αέώσα, Πσακο]. Ε;. Π1, 
4ιτ Ο Ρα, Τη, 1ο Α 'Ἠετο ἵ Τίπιασυς ο Τ,ουτί ἵπ Τεαϊγ, 

. εἴεγ εκίτοπιο!γ πο] ροτογποῦ, Ἰήπηκο]{ ἱπβοτίος {ο ποπο οἵ ία 
{α]ονι εἴθκονα ἵπ νοκ] ὲν ος τε: Ίνα Ίναν Ἰνοιά (ἶνο Ἠήρ]νοκέ οὔ]οσα 
απά Ἱνοβσατν ἵπ Εἶνο Βέαία, απᾶ Ίνα η πιΥ ορἱηίου γοκε]νος εἶνα Ἰνοἰμ]νε 
οἵ αἲἲ η ]οκορΗγ.” Τα Η]ο οἵ ενα Ἰνοοῖς γε]νοἷν ἔνδαγν Ἰία Ώ απο ἵν 
11 απίπια πεωπάί ε{ παίωγα. Ἡ Ίνα ἵνδευ τορατάοᾶ α. (ἶνο οτἱρπαὶ 

πουτος οἵ Ῥ]αον Τήπαενε, Ὅνοαι πουν αεκπον]ολροά {ο ο αὖ 
αὐγίάμειποπέ οί Η. Βου Τεΐας, ἱ. 119. 
4» Μία ἀρχά. Ἰ 4ο πο βπὰ Ομ Ῥακκαμο ἵπ Τέ, Γοογ., ]νο 

Αγ κεπίενος οἵ νεηεἲν θεία του οἳ νο θοπέγατΥ Εἶναξ (λενε απ (ο 

ὅπως οἱ αἲϊ ελίπφε, παπά απά Ἠουυκκέγ, Ἠαι Όνοτο ν α- νοτΥ 
αἰπι]ας ρωκκαρο η Ῥ]αΐο, Γλακάν, 345 ἀρχὴ δὲ ἀγένητον' ἐξ ἀρχῆε 
γὰρ ἀνάγκη κἂν τὸ γεγνόµενον γίγνεσθαι, αὐτὴν δὲ μηδ ἐξ ἑνός «ἲ γὰρ 
ἕκ τον ἀρχὴ γέγνοιτο, οὐκ ἂν ἐξ ἀρχῆν γέγνοιτο, Έος νο Ἰαμί οἴδινο 

“5, 



Μι οὐ ωῤδς.;.. 
ο νο τ. ἱ άι- 
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Βωππα ση ουπ/οείπτεν οὐκ ἂν ἔτι ἀρχὴ γένοιτο, απά Απ οὐκ ἂν ἦν 

ἔτι ἀρχή. 3 
4 1 ἐξ ἃς. ΆΠει Οκ α οοπήπηα ἵν ποσᾶσά {ο ουπηοοἳ Εὲ οι Όνε 
Ρπουρό (πα ἐκείνα, "ναι, Γγοπα νηοὶν 1 οηἱρίηκισά,” 

4 6 Οὗτοι ἴδού. Οἵ, ας, ΒΙΨΗ. ΕΥ. ἰ. 18. Τι Ίουβας Ῥάσαφε, 

Ὀμιωωμμώοο ο... 
απά Ὁγ Τουρ]. Απιοει, 4ά Αμίοῖψο, Π. 16. 

ἆ Ἰ Εικουίας Ίνετο Πηάἱείουκ]ν οπής ἔνο Δούείους φασίαίοκν 
αλοτίυοά ἵπ 0Ἰοπιοπί ἔο Ἡσπιοτ απά Οτρίνεπς, Την {οσπσς 5 ππνδε 
πρ οἱ 0Ο, ἔκ. 41ο 94. απά 476 οὗ γὰρ Κύκλωπες Διὸς αἰγιόχον 
ἀλέγουσιν. Ο{ νο φεεοπά Ἰ οπη ΕΑπά πο που ἵπ Ἠοτακυπ)ε 
Οηρλίαα, εχοερί Ἠγπιη. Ἰχὶκ. 4 

Νεἴε]νογ Ῥάβδαρο Ίνα νο ἰ]ρ]ηοκέ τείετεπος {ο α Ὠϊνίπο Ἐαλνος 
απᾶά Βοηῦ. ΤΊΟΥ ΠΙΑΥ Ίανε Όσοι Ἰαίο Ιπίοτροϊαίοπα, ἵπ Όνε 
Οερλίο Λιθικά 5] Νο Ἠπά Διὸς αἰγιόχοιο υἱᾶ κισσοχίτωνι 8 
α΄ ἀθεοτίρείοι οἱ Βαοείνας. 
ἆ 8 Χεποσταίος κιοοθοὰοά Βροπείρρας ας ἐἶνο Ἰνοιά οἵἳ Όνο 

Αοπάσπιγ (1.0. 3349-3414). ΟΙ Ἰήπι Ῥ]πίο καἷά Οναί νο ποσᾶσὰ 
α ρασ, απά Ατίκοι]αο α Ὀτίάϊ]ο, ὈὨίομ. Ι.. ἵν. 1. 

τὸν δὲ νέατον. ᾖΖεὺς νέατος Οἵ χθύνιος, ἴν Δός ος Ῥ]ηο. 
Βίοῦκοι», Γοἱ. 1. 6, ΑΥ9 ναί Χεπουταίος πηπάο ροᾶς οἵ Ὁπῖεγ απά 
ῬΏαα11ψ, π Ῥγέναροτοκη {αλἩσοη, απά οα]]οά Εἶνοπι Εἶνο (αἱΐνος απᾶ 
νο πποῖ]νος οἱ [νο βοᾶςκ ΟΙ Ἠἰδετ απά Ῥτοί]ας, 9]: Ζ7ε]]ει, 
Οωίπεε, στ; λίίασ, 1. 14. 

6834 Ὁ { Ἐπίχαρμος Ά69ο ποῖο οἩ 674 το, απά αάᾶ Μπας, 
Γ.1. οἱ Απο ἄγεεσε, 433, απά ἨΜεπαπά, ΕΥ. Γπογί, κ 

ὁ μὲν Ἐπίχαρμος τοὺς θεοὺς εἶναι λέγει 

ἀνέμονς, ὕδωρ, γῆν, ἥλιον, πΏρ, ἀστέρας. 
Ὁ 5 ἐν τῇ Πολιτείᾳ. “Ομπίπος Ἐρίείνασπιο {αἱκο αἀκοτίρία ὅτα- 

πηκία, Χείρωνα, Πολιτείαν, Κανύνα, αἳ Γνώμας) (Κταρωπαα, Ερί- 
ελαγπιί Εγαφπιεπία, 1834, Ρ. 11). 

ο ἵ ζῶμεν ἀριθμφ. Κτακοπιαη)ς οοπ]δοέατε ζῶμεν δ' ἀριθμῷ εροῖ]α 
Ὄνο ποζ]αίο πηείτο. νεο 9 αὖ- αρρατοπί αἰ]ακίου ἔο νο νογκον 
π Ρα. Περ. 643 Ὁ λέγω δὲ αὐτὸ ἐν κεφαλαίῳ ἀριθμόν τε καὶ 
λογισµόν. ἢ οὐχ οὕτω περὶ τούτων ἔχει, ὡς πᾶσα τέχνη τε καὶ ἔπι- 

στήµη ἀναγκάζεται αὐτῶν μέτοχος γίγνεσθαι ; 
ϱ 3 κατὰ τρόπον σώζα.... Τίνα πο Ίνα Ὄδου νατίοπα!γ οσπα- 

{ο 
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": καὶ τρόπον σώζει μόνοι (Οτοξίια, Εκατρί. Ίπαροεά. εἰ 

τς 4 Εἶνα εἰ. Βοε] ποτᾶν απο οπιἱεέοά ὮΥ Οτοξίις, Ἑἶτα ὉΥ Ειδ. 
καν ὃν ἄπισνον πλ ἰο ρεβωλὴο. 

-ᾱ 4 κέφυκεν ἀπὸ θείον λόγον. μα ἰπαετίοηυ οἵ γε τοῦ α οι ἀπό 
ωε Τη Ένα. ΤΟ εροῖῖε ἐἶνο πωσίτο, απ ἰ9 ουἰάοπΕΙΥ α ποἱκέαΚη τοροε]έίοι 
ἴποα νο Ἱνομίπωπίως οἳ Εἶνο Ὑοσνο,. Οτοίίης απά Ἐταβοπαῃ τοπά 
πέφικ) ἀπὸ τοῦ θείον λόγου, πε λεἷν Εἶνο πποίτο ἀοος πο απεε. 
"ᾱ το Εἴ τις δὲ θυσίαν. Τ]νο 84Π1Φ Ῥάδδαρο ἵ αποίοά αἱ ρτεκίετ 

περι ὃν Ῥε -Γαφῖη, Γλε Μοπαγολ, ἵν., ν]νο αδοτίυε ἵὲ ἐο Ῥμίσπποα, 
Ένα Βτεῖ ρου οἵ ενα ουν Οοπιοᾶγ. Εταπεὶς τερατάς ἵέ αν εριτίοις. 
ἨῬοθοὴν Ονήπ κα ἶναέ 9οπιο ]ἱπθς ατο βεπιίπο (Γαρπιοπί» οἱ Μεπαπάος, 
ολνοτε αἰοτος ος αὐάοὰ Ὦγ αἩ ἱπίοτροϊκίος, ΟΕ Οὔἵο, Όε ΜοπαγοΛ. 
ἓν, ποῖο 4. 

688 Ὁ ι βελόνης ἕναμμα. Οἵ. 1] ἆ ]. Ἠετο (ἶνα ποτὰ 866π1ς 
{ο Ἠπδας ναί νι ηεῖν ἵς “βΗο ἴπίο, ας Όοπά ἱπίο νο ποσά]ο, 

Ὁ Ἰ μηδὲ βελόνης, ὦ φίλτατ'. Της νετνο ἵπ πια ]αίοά {οτι 
ο ροσυσ αὲ α τασίουο τοκάίπᾳ οἱ Ὁ 1 ἵω νο Βίταῦυτᾳ ΜΒ. οἱ Ῥν.- 

Σαν Τε λίοπαγελ. ἨΜεϊπε]κα, Μεπαπάγ. εἰ Ρλήεπν. ΚΕΙ. 1οῦ αποίος 
Ένα οπποῦ ἐεχέ οἱ Επκουίας, μηδὲ βελόνης, 

ὦ φίλτατ᾽, ἐπιθύμησον ἀλλοτρίας ποτέ, 
 απά αάῑν “Ἱπερεταίνας Λοτίκί ἵπ ἑαὶ οαπἰάσπι ροεία η 

οὔεπκίουἵα Ἰναλνος, Ὀναξ Πηκ κος πο τοπιατ]ς οἩ Εἶνο παείτο. 
6: Το ποτᾶν καὶ οὐκ ἀδίκοις Ἱοτο τἱρ]Η1Υ περατάοὰ Ὦγ Οτοξίας 

.. ᾱ πικη [ευ ἱπσγροϊαείοῦ. 

4 ι Ἠρ]ή ας γα» οοπέσππροταςγ πει Ῥ]ήίοπποἨ απά Μεπαπάος, 
απά ταπκοά νι Ένοπι ᾱ- οπς οἱ Εἶνο οἰήαί ρου οἵ νο Ναγν 
Οσον, Τετεπου Ιπίτοδυοσα α- Πεογαὶ ἐταπα]αίίοι οἵἳ ρατί οἵ Ἰνία 
Ρίαν Σνναποθνήσκοντες {πίο εἶνο Αάεἰρλέ; οἵ. Ρβγοίοφ. ο. 6-1. 

4 1 Οἵα σὺ τοὺς θανόντας. ΟΙ. Μαϊποίο, υίά, «141. ος 
γατα απο αγ υυοᾶ {ο Ῥ]ήϊσιπου ἵπ Βε,-αμε, {λε λΛίοπανοΝ, Π, 

τομ, πνανο Νοοκεγαίυς Όνο Οσίς Ῥρουί ἵ παπιοά παοκά οί 

Ν]οοταέως, Το Αα1Πς Ῥάκαρο ἵν οποίο ἵπ ρα Ὁγ Τηουδσνοξ, 

4 Ἰ καὶ γὰρ καί ῴδην δύο πρίβονε νοµίζοµεν. Τα πείοτοπου {ο 
νο Τπο αγ ἵ πο απ Βεδυμία. Τ πια Ίνανο Όσου ἃ 

πιαγκίη αἱ αποξκείου πε] εὶν επορὲ ἱπέο νο ἑακέ οἱ (Ἰσπποπε, Ἱνανίηα 
ὕσου Γπίοπάσά {ο Ηωνέγκέο Ἰν πα, 

εἶ γὰρ δίκαιος κἀσεβὴς ἔξουσι ἓν. 

αὐϊ 



68664 ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄ0β8ΡΕΙ, 

6644 1 Τ καὶ εἰ τοὺς δύο καλύψει ἡ γῇ φασὶ χρόνφΊ. Ἐπε, 
κεὶ τοὺς δύο καλύψει γῇ φύσει παντὶ χρόνψ. ΌἼσπι, ΛΙ. 

Τνο πο ἵ ενἰἀεπ]γ ουτγαρέ ἵπ Ἰνουῖν {οσπας; {έ ἵς πο (οαπᾶ ἵπ 
Όνο Τε Μοπαγο]α, Ὀπαί 6609 {ο ἴο α οοτταρίον οἵ νο πο 
οπιεὲοά Ὦγ ΟἸοπποπέ Αίας ἆ ᾳ, απά {ουπὰ οπ]γ τη Ῥα. Σαβ, 

καὶ γῆν καλύψει, ὡς ἀπὺ τοῦ πάντ' εἷς χρόνον. 
α 6 ὃς τοῖς ἁμαρτάνουσι. ἵπ Ῥε,-Φαβίέπ νο Απά Ίνετοι Καὶ 

Εὐριπίδης 
ἄφθονον βίον µῆκος δίδωσι πρὸς κρίσιν. 

Τῆνο Ἰπευ εἰνου]ά Ρτοῦαυ]γ ὃς ασταπροά Ένας : 

ὃς τοῖς ἁμαρτάνονσιν ἄφθονον βίον 
µῆκος δίδωσι πρὸς κρίσιν. 

8 8 Ἐίτις δὲ θνητῶν οἵεται, τούφ' ἡμέραν. Ἐπατ. Ρλγία, Εν. ηΗ, 
'Βεχένς Ἐπιρίτ, αἆο. Μαι, 1. 13. 4714, οἳ 181 Οἷόν ἐστι καὶ τὸ παρὰ 

Εὐριπίδῃ λεχθὲν ἐν Φρίέῳ, Ὅστις δέ, κ.τ.λ.᾽ (Ῥίπάοσί). 
τούφ᾽ ἡμέραν. Ἐπτίρ. Οψαἰ. 336 

ὡς τούμπιεῖν γε καὶ φαγεῖν τούφ᾽ ἡμέραν. 
Ὦ 4 ὁρᾷθ ὅσοι νομίζετ οὐκ εἶναι θεόν. Ὑπϊεκεππες ἁοαδία Ένα 
αανοσκρ οί Εατίρίάος, 

ὮὉ 8 Ἔσται γάρ, στα. ΟΙ Ῥε απ, Τε λίοπανο, τοῦ Ὦ 

λέγοντα" Ἔσται κ.τ.λ. Οτοίας Εν ήη]κς ΕΥ απο να Ύογκος οἳ Όνο 
γοσπρες Βορ]νοσϊος, 

ο 32 Καὶ μετ ὀλίγα. Ί]νοτο ἵς πο Ἰπίογναϊ Ίνοτο ἵπ Ῥκ, Σα, 

1ος, ἨΊνετο ἴἶνο Ἰπο ταπ5 ος Ένας, φλέξα μανεῖσ'. ὅταν δὲ ἐκλίπῃ 
τὺ πᾶν. 

ἆ 3 Πάντας γὰρ κρύψας. Τα νη]νοῖο Ἠγπιν, οἳ νε]οῖν Εἴνουο ατα 
Ένα Ἰα.ί Ἰἶπες, ἵ αποίοά του Ὁ 4. 

ἆ 8 ᾿Αθανάτοις ἄλλοισιν ὁμέστιωι. Ἐπιροάοε]ος ἐααρΏέ Εναί να 
φου]ς οί Ὠνο τἱρ]έδοις αΏατ ἱταπαηίρταίοης απά ρυτϊβοαίοπε 

τευγηεά αἲ Ἰααί ΄.5 ροᾷρ {ο Ένα ροᾶς’ (Ζεϊ]ας, Ῥγε-βοσγ. Ρίου, 

Π, 14). ι 

666 α 1 εὖνιας. Οἵ. Επιροά. Ερίοα, 398 βραχίονες εὔνιδες 
Ἠοπι. Π. κκ. 44 ὃς μ᾿ νἱῶν πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν εἶνιν ἔθηκε. 

ἀπόκηροι, {ουπᾶά ου) ἵπ Ες Ῥαβκαρο οἵ Ἐπιροδοσίος, Έος 
ἀπόκληροι (ΟΊειω.) ο. Ῥ]πά. ΡΨΙΛ. ν. Τὰ πόνων ὃ οὔτις ἀπόκλαρος, 

α5 ΟΙ. 66η ἆ 6, νῖνατο ϱ6ο ποῖσα, 

Ὁ 5 Εἰ μὴ µοννογενής. Ὁ. 66ρ ο 3, απᾶ ποίσα, 
ο 6 Αὐἰτὸς δή. (, ό6ς ἆ 4, απά ποῖος. 

“6: 



686 Ὁ τι στιθαμῇ, 'α ερας ος” Ἰα]{ ουδίε ΟΕ Ἠάι, Π, το 
µέγαθος πέµπτης σπιθαµῆς, "Τους ου υ]ές απιὰ α Ἰνα]{ 

ο δρακί Τ]ο οοπποχίοη γη δράσσοµαι, "{ο ᾳταςρ,) Ροϊπία {ο 
μι ος 4  ᾱ ωοά Μανᾶ, 0 στιθεµή τωοαμὸ ὃνο ορκ’ 

ος Ἰναπὰ αἰτείε]γοὰ ορεη. 
----ρς ο ο ὑῥΨμμν 

--ὁ -- ο, 6ος ἆ τ1. Τὴο πιοκσ]ας οἱ ένο 
ποτᾶ προβολή ἵν εχρ]αϊποά Ὦγ Οτίμεα, Ώε Ργποίρίέα, ἵν. 1ο 
«Τα Ἐαιλνος Ὀοΐηα [ηδεραταῦ]ο απά ἱπάἰγἰκίυ]ο ἴ9 Εκείνο οἱ να 

Βοπ Πο, ας βοπιο Εμίαῖς, ὉΥ “ οπιἱκαίοα ” (προβαλὼν αὐτόν). Ἐοτ 
Ἡ Ένα Βου  αὖ οπιἰκείοῦ (προβολή, ῥγοἰα(ίο) οἳ Εἶνο Ἐαλλνου, απιά 

.  εεπεταῖοᾶ ου οἱ Ἠἶπα, ἵπ επεῖν ΠΙΑΏΠΕΤ α8 (νο οΏερτίηπα οἱ απ]πια]ς, 

ος νεα ου Ἠο νε]νο οπαίέα, απιᾶ Ἡο νεο ἵ9 απ εοᾶ, ατθ Πδουκκατί]γ 
ουεροτεα!. ΟΓ Αθλαπ, Εερου, Εἰάεί, Ι. 1 οὐ τμῆσιν τῆς ἀπαθοῦς 
φύσεως οὔτε προβολήν. 

5 δὰ Ὠσηέ. Το βγεί ρατί οἱ (νο αποϊαείοα 9 {ουπά πο 
α ο τν Ἠοιεα, που ἵπ Τααῖαῖι (ΟἸεπιοπέ), Όαέ ἴπ Άπιος ἵν. 14, ἨΊνετο 

Ἰπκίομά οἳ ἐἶνο {οἱΙουείηᾳ εἶδικο οὗ αἱ χεῖρες τὴν στρατιὰν τοῦ οὐρανοῦ 
ι το ἀθεμελίωσαν (ΟἼεπα.), Ίο Απά καὶ ἀπαγγέλλων εἰς ἀνθρώπους τὸν 

σος Χριστὺν αὐτοῦ. Τ]ο εχἰταοτάΙπατγ τεκάἶηᾳ χριστόν Άτοβο ΓΓΟΠΑ 
. ουπ(μείου Ὀοένουν ΠΟΠ, ολα ἐς Λία (λουφλ απά πο, 
ΣΠ αποίπεκά. Έτοπι Εἶνο ατης οσο νο ΙΤ ΧΧ τονά ὈΨ1, (Λωπάεν, 
ποιά οἵ Ό"Ἴ, (λα πιοωπίαίπα, Τ]νο πιοαπίπα οἵ Όνο Ἠοῦτονν 9: 
191 λε ελαί Γογπιείλ (λα πνοωπίαίπε, απ οπεα(ε(λ (λα οὐνᾶ, απὰ 
ἀεοϊαγείλ Νίο παν εολαί (ά Λία (λουφη (Ἠ. Υ.). 

Ὁ τ Αὐτὺς ὅ' ἐξ ἀγαθοῖο, ΟΕ. 66ρ ας. 
ὃς, Ὢ Σ0. Της (παρπισπί ἴ ρατί οἵ α Ροσίίο νοτκίοη οί Ένα 
Γα]ο οἵ «Τα Έοκ απά Όνο Ἐαρία, Ραδηίας Αενορίοιε (Ἠαἶπι), ϱ. 
ο. Εκεπο!, ΟΥ, Γψγ. Ροείε, 18, 19ο. Τί ἵα επρροκοά Ενα Ατοη» 

Ἰοείναα, πο ἑατησά νο (αὓ]ο ἰπίο τοτκο (ΕΥ. Υῦ, ἀῑτοσίοά {ὲ 

αραίπαί Ἰεκπιος, Το ρατί φποίοά Ὁγ ΟἸσποπί “ἴ οἴελνος Ένα 
{οκ ῥέαγογ {ο Τους (ο ραπα]ν Ένα οσους νο αἲνο οπηποξ 

τοκοῖν, ος Ίνας κοαᾳ οἵ αταϊε(αὶ (σἰαπαρὶν αθος νο ραπἱκησαί Ίνα 

ὃσυυ {βίος ” (Εασπεί!). 
Ὁ 6 λεωργά, “Κπαναλι. ΟΙ, Λονοὶν, Βγοπε. 6 τὸν λεωργὸν ὀχμάσαι, 
Ὁ Ἰ Πάλων. «ἄ, ό8ς ἆ ». 

«62 
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4 3 ΟΙ. Οαἰκοτᾶ, Ῥου. Μήνου, Θν. Ῥ]ουγ]ίάία Εν, κ. Το 
(γαρπιοῦέ ἵν Κον ο) τοι Οἱοπιοπίκ φποϊκέίσα, Ἰπκίονά οἱ 
ἐπερχομένου κακὺν ἀνέρος ἐκλύσασθαι, ἴὲε που]ά νο Ὀοξίαν {ο τονά 

ἐπερχομένον κακοῦ ἀνέρας ἐκλύσασθαι. 

4 5 Ῥμή]οππου, νο οαχ]]ομέ απά οπο οἵ νο πιοκέ {απο ααθ]νους 
ο νο Νονν Οοπιδάγ, ΄οσπιο {ογννατά ταέ]νος οασ]τος εναν Ἀοπαπάας, 

απά ουγνἰνοά Ἠήπι ΠΙΔΗΥ γεαγα; Ἰνο ας α ατοαί Ππνουσίέο νι 
Όνο Αοπίαης, ας ννας αἰνίαγν Ῥ]ασοα ανα Μοπαπάσς Ὦγ Όνοια 

νο πουν ἔἶνοπα ου (λπ1]ες, ΓΠεγαίωτε οἱ ὤπεεσε, 439). Το 

Ρτοροπέ Ῥάδκαρο 9 Ε, χἰνΠ]. ἵπ Μοϊποκοε ΕΥ. Οοννίς, ν. Ἡ ο 
αποϊοᾶ αἶκο Ὁγ Τνοοάστεί, 6, Αῇ. ο. νὶ, 88. 

ἆ το Βορ]οείος ἵψ ααἷά {ο Ίανο πτίον οἴἶνος ροσπς Ἰνίάος 
ηφάρι Ἰνά Ἰωφα μμ πω 
ορίο γετκος {ο πα, 

66645 (Ἡ, τους α, πηετο ἰπδίεκά οί 

μέγας οὐρανὸς αἴθων, 
ἓν δὲ τὰ πάντα τέτνκται, 

Όνο τεπάἶπῃ ἴ9 µέγας ἀρχὸς ἁπάντων, 
ἓν δὲ δέµας βασίλειων. . 

Ὁ 4 Ριπὰ, Γπαγ. ΕΥ. Ι., αναφανημ | 
υ 5 Τά. ΕΥ, Π., αποῖοά πποτο {αγ Ὦγ Ὠϊάγπιας Α]οχ., Όε 

Τγήνήαίε, 4. 1. 319 Θεὺς ὁ τὰ πάντα τεύχων βροτοῖς καὶ χάριν ἀοιδᾷ 
Φυτεύε. 9ου Ὠοπαίόάνου, Ρπάαν, 318. 

Ὁ 7 Ριπὰ. Ραεαμ. ΕΥ. κ., 4ποῖοά αἱκο Ὁγ Βῦασας, Γοοφ. Π. 

τ. 8, ον πια Υ ἀῑΠετεπί τοπ ἵπρ. 

ο 3 Ηεκίοά, Εν. Ηϊ, (Θαἱκίοτᾶ, Ρο. λΜίν. Ον), Κποννα οπἳγ 
{γοτα Ον φποαίἶοα. 

ϱ 6 κατακολουθήσας Ἡσιόδφ. ΟΕ. « 4 Μάντις ὃ' οὐδείᾳ, κ.τ.λ. 
ο 7 Βοἱοπ. Εγ. κ. (Οαἱκίοτᾶ), Κποννη οπἳγ ποια ες φαοϊαείσα, 
ἆ 2 ποιητής τις. Ἡ 8οοπις αν 1 ΟἸοππεπί ἀἱὰ πο ποπ νος αἲ 

εν πεσπισαέ Αλού 4ου γασιον 9ἱο0 Απο Ώχι Εανὰ (Ομ. 14), 
νν]οτα Ὦνο Ὠπά φποίοά ]αοί Ὀείοτα, 
6869 α 1 λΜεπαπά, Ε. Γπογί. αν. (Μεἴπεκο), Τίνο Βγνὲ ρασί, 

ο ἀγαθός, ἵ {ουπὰ αἶκο ἵπ Ῥίωε, ε Απ. Ίγαπφω. {4 Ὁ, απά 
Βο]νοὶ, καν. ἵπ Τήοουγ, 4. Π. (Οαἱκίοτά, Ροείας Μπ. Ον, Τοπ. ϱ). 
(ὤππρατο Ἠου. Ερία. Η. 4. 18] 

ἑεπίας, Ὠαία]ο οοπιος ααἱ (εππρεταί ααίτωπα, 

Ναέπτας ἆεις Ἱπππαηαο, πποτία]τς ἵπ παπι 

Οποάφυς οαραξ, τοι παπα (18, αἰυως εἲ αἱος.’ 

αὖ: 
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νο Ἰααέ ποτά ἆο πο ππθαη Εναέ Όνο (οπίας ἵς φοπιοίπιος ροοᾷ, 
ηοι ἸἘπᾶ, ναι Εναε νο ἵ ρἶπά ος 4ΟΙΤΥ, πεοοτάΐηαᾳ {ο (ἶνο 

πλκλοπα ος {οἱ1Υ οἱ πιδη)ς ποείους. 
πο Εσε απ αοοοαπέ οἱ Εἶνο ορἰπίοης ο Οτοσκα απά Ἑσπιαπα 

ο οοποεγπίης νο δαίµων οτ Οεπίας, 96ο Βπι εν) Πία. ΟΚ. απά Μ. 
Βίοφν. 'Αραζοάκεππον.) 

ο ιν Έῆδις γογηος ατο φποίοά ας {γοπι Αοθογίας ὮΥ Ῥε.-δαδέίη, 
Ώε ΜοπαγεΝ. ., Όαε ΕνοΥ απο ποῖ Ὀεἱἱουοά {ο ὓο ποπυίπο. “Οµτίν- 

ο απ Ἰνοοαῖα φαἶπ εἶπε, που ἀαὐζέαπά σπα γἰάσέατ ” (06ο). 
6 6 τρέµα. δΒερέ. Ῥε. οχἰν. Ἰ ἐσαλεύθη. 
4 5 Οὐ δύναται Παλλάς, Οἰοπιοπί Ίνα ρυί {οροί]νοτ ρατίς οἳ ἔνο 

ροραταίο οταεἶοε, Ίο] οἱ νν]ήο Ὕνατο ϱἶνοη {ο {νο καππο Αγεπίαη 

Ἠπδικοηρετη, Τα Έννο Ἰἶπου ρυί Ετεί ὮΥ ΟἸοπιεπέ απο {τοι να 
Ἅ πεοσπά πα πος, εἶνο οἑΐνοτε {γοτη εἶνο Ητδί, Ἠοε]ν οτασἶοι ανο Ὦνδοι 

τος αἰτεκᾶγ αποίοὰ Ὁγ Επφουίας, 2161 966 (νο ποίςς {]οτο. 
ος 800 8 2 Τοατίάας, ος Τλοοσίά κα, ὙΑ8 α παί{νο οἱ Μοίαροπ{ίαπα 
͵ παπά ἀῑκείρ]ο οἱ Ργίναροτας: ἐν Μεταποντίῳ δὲ Θεωρίδην καὶ Ἐδρνυτον 
ἔ (ασιυεἲν, βγίλαφ. γ. 165). 

ας Οµ Ὀρ]ήας ος αὔοτο, 681 ἆτ. ΟΕ, Ρε. αβίη, Ώε Μοπαγε]. 
{ τοῦ Ἐ Μένανδρος ἐν Διφίλφ. Τ]ο Ἰπευ Ἱνετο ρτοῦαΡ]γ Ὑντίέίον 
ὮΥ εαπιο Ονἰκίαν απέ]νος. ΟΙ. Μείπεκα, Εν. Οσπι, γαεο. θὰ. 
παίπ, Η. χοφύ “Ῥαπ]]ο ρ]επίως Ίνπθο κοτὶρία Ἱορυπίας, οἳ οκ Μο- 
παπά τί Ὠἱρ]ή]ο (κο) εἴαπέατ αραιά Τωκείπωπα Ματ. Ώε λΜοπαγολ. 
41 6, Αἲ νετο ποφπο Ὠἱρ]ήΗ ποφαο Μοπαπάτί Ίου 6496, 6η 

παπταπεῖα Πα νοία καλἰοσία ἀοσσί, ἔππα εκ ἰοία οταἡοπἷς ο0ς- 
{οτπικίίουο ἱπέο]ερίετ., 

π Ὁ 1 Τῆνο ΡΊγακο ὀστράκον περιστροφή ἵν ἶνας οκρ]αίπεά Ὁγ Εἶνο 
. Βεϊνο[ακέ ον Ῥ]αΐο, Ρλακάν. ατ Β "Το καγίηᾳ ἵ ἀοτίνοά {τοι 
.Ἡ 5 βαπο οἵ εἶνα {οἱἱονίης Κῑπά. Τ]ο Ῥογα, Ἰανίης ἀῑνίάοά ενοπι- 

πεΐνος κο ναί νε πιαγ ο οφπαὶ ἵπ παπα ος Ὀομ εἰάοι, 
παπά κοπο οἩ νο οπαέ απάἁ οἴπο οἩ νο νο, Του αποίῖνος 
εἰείαρ Ὀεέποση Ἰνοεν Ἰπά απ ογκεγ-κ]νο]! ραϊηίοά γήέο ος ενα 

οπο εἰάυ απά Ἠ]αες οἩ (νο οἱΐνες, απά (νί νο Ενπουν αἰταἰρέ πρ. 

Λπά Η νο γή έο εἰάο οµπηο ἄονη αρρετπιοκ, νο νους νε]νο κέουά 
ος νο οἱ Ταν Αίας νο νο ετο ος νο νομε, ἵναε Ένα 
Ἐκ] γα ρροτπισεέ, νους οἩ νο ον ργκυσά νο οἴΐνοτν ΗΠΙ 
Ενα παρ] νο: απά ννον οπαρ]ν νοΥ πετο οαττίοά πες Ὦγ 

Έναν {ποια νο εροὲ Ὑεῖνετο ΕνεΥ ποτο οπυᾳΏέ {ο νο ρίασο {οι 

παν Ενογ τας ΑπναΥ αἱ Αν.) 
.. 
.. "η Ἰ “65 



60οῦ ΤΠΕ ΡΠΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 608ΡΕΙ, 

Ὁ ϱ ἵ Ἠανο αἀορίοά Ζονο)ς ἐταπα]αίίοα γεν εἶνα τεπάΐηα οί 
ΟἸσπιεπὲ απά Επνουίας, εἰς ἀληθιὴν τοῦ ὄντοι οἶσαν ἐπάνοδον, 
Ὠατνίου απά Ύαπρλαη πάορί (νο τοπδἵπᾳ ἰούσης ἴππίοκὰ οἵ οὔσαν, 
απά τεπάσς Όναδ---' νο τογοϊαίου οἵ α κουἳ ἑτανεπίης α τονά 
Ἰεαδίως ἔτοα α Ἰῑπά οἵ πἰρ]ν- κο ἆκγ πρ {ο α ἴτας αγ οἳ τον] 
οχἰκίοπος, Τῆνο Ῥακκαρο  ρτοῦναὈ)γ οοτταρε, “Το πεπκο ἵν εἶσαν, 
Ονουρ]ν ἔἶνο αἰγ]ο 9 ρετναρς α Πε]. ἵπ {αα]ς ’ (ονος ᾱ Οµπιρυσί!). 

οἱ εἶσ... Το οκί ἵ ἀε[οσίνο: κος νο οτηἶοα] ποῖς, 
ϱ 2 ἀντιλαμβάνεται, ' 1Υ Ἰοἱὰ οἵ πιεπέα]]γ.’ Οἵ. Ῥε -Ρ]αε. Ασίου. 

ὁ δ οκ ὢν οὐδὲ τῆς στερήσεως ἀντιλαμβάνετα. Ὠϊοα, 8ο, 11, 16 
ἡδονης δὲ καὶ πόνον τὴν Φυσικὴν µόνον ἀντίληψω ποιούµενοι. 

ϱ 4 τὰ μὲν ἤδη ἀθάνατα, 1. ο. ενα ευἩ, Ίπουπ, απιά είασα τορατὰσά 
ας Πνίηα Ὀείηρς, 

ἆ 1 ἁπτόμενον ᾖόνων. (Ἰαπησηί Ἰνας ἀντόμενον, υαὲ Εἰναέ 19 πφυσ]]γ 
1οϊποά ντι 4 ἀαιίνο ος ποσυκα νο, 

ἆ 8 τῷ ἀοράτφ. Τηἱ9 αγριτηοηί ἔγοπα νο ππῖγογκα)έγ οἳ παθαταὶ 
Ίαν ἵς ἐτεσίοά αἲ Ἱεπρίι ἵπ Οἴοστο, Γε Ναι Ώεου. Π. 16. 

ᾱ το πρόνοιαν, Εἶνα τοκάἶηρ ἵπ ΟἸοπιση, ἵν εἰναπροά ἵπ νο ἠοχί 
οἵ Ειφευίας ἰπίο προνοµίαν, ο] τποαης “ρτο-οππίποπος” ος 
ερεϊνί]ερε,) ας ἵπ Ῥ]αε, Μον. 179 Ἑ, 196 6. Οαἱκ[οτᾶ ποῖομα πο 
γατίους τεκάΐηᾳ {ος προνοµίαν, Ὑλεὶν ἵψ αἰκο {ουπά ἵπ Ἐπα, 
67 ᾱ, πΊνετο εἶνε 8εηΔο “ρηϊνί]ερο) ος “ρτο-οπίπεπος" ἴ απο 

αρρτορτία!ο. 
661 ο 2 περίφρασω. Ο, Ῥϊαε. λίογ. φο6 Ἐ γλώσσας καὶ περι 
Φράσεις καὶ ἀσάφειαν; ἴπίά. οῦ 6. 

14] οἱ θωπρόπια. Οἵ. 139 ἆ 6. 
4 1 ἐπικήροις, Πετα]!γ “ἀερεπάεπί οἩ {ο ϐΟ. Απίκος. θε. 

Απι, Η1, 4. 14 τὰ δὲ τῶν ὀρνέων ἐπικηρότερα. 
εἰκασίως. Ῥ]ϊαε, Ἴός Ε; Ῥ]α. Κερ. σετ Ἐ, 634 Α. 

ἆ 11 ἀληθείας προθύρων. ο. ΡΙα. ΡΜ, 6ᾳ Οἱ ἐπὶ μὲν τοἲν τοῦ 

ἀγαθοῦ νῦν ἤδη προθύρους. 
ἆ 12 ἀνδρείκελον σχῆμα. Οἱ ΡΙαί. Περ. δοι Ἡ. 
6034 2 µεγαλοφωνίας. ΟΕ. Ἰωοίαα, 648 µέτροις τισὶ καὶ µεγα- 

λοφωνίᾳ ποιητικῇ. 
4 8 προσευξόµενον τῇ θεφ. Το ποδάσκς ππεαπί να Ἠοπάία, 

νο Τηγασίαη Αγοπιϊς, ννἼνονο {οκ γα] γαρ Ἰνοὶά ος νο ἐνεπα]ι 

ἆαγ οἱ Τματρε]ίου : Ίος ἵπακρο Ὑνας οί φο]ίά ροὶά (λεία, Γπρρ. 
Τναρ. ὁδ1). 6: Εωνας, Τήν. ἴεα. Ῥόδις, Ὀτακοπνοτοι, Ι9Ἠ 
ακκντ η. 41, ποῖσα, 

«6 

ο ο ϱ ωῶ θε συ. μι ην 

ο ο. σσ σα μα νυψυυ”. 



ΒΟΟΚ ΧΠΠ, ΟἨΛΡΑ. 13, 14 ορ.» 

ο, Αροΐοφ. αἰνίι Ἰμασίαπε, Ἱπαή. Πίο. Π. ο, Ερί. 
ος πακηας απά {ος - ποὶ]-ἀδκογνοά τεῦυκο οἵ νο δέ αντίο 

υ απονα τα δ]ο του] τπμς 9ου Ἰοπιπικ{κκο]νν ποῖο οἩἨ {Ἴνθ Ῥαδκαρο ἵπ 
-ᾱ Οεήμεα. Ἡξ ἵ ροποτα]!γ καρροθοά Ενα Ὁγ ἐἶνο οβετίηᾳ οἵ α οοε]ς 
Ἅ Ὁ 10 Λοκου]αρίας, Όλο ροὰ οἱ Ἰθα]]ηᾳ, Βοσγαίον πιθαπέ (ο ἱπιρ]γ εἶνκε 

Ένα ἁατως πιο γεν α΄ Ἰπαί ρα(λοξίο ἑουοῖ οἱ ἵτοιγ αἴνουν Εἶνε 
π]υκείου οἵ νο εἴναγπο οἵ α]νείκτη απά ἱπιρίοίγ. 

Ἱ. 6 { ἀδύνατον οὖν θεῶν παισὶν ἀπιστεῖν. ΟΕ 619 ἆ τ; Οσπ. 
ο ΛΙ. Βίοι. ν. 6ο] “Ἰ ἆο πο ΟΙ ἴξ ροφαυ]ο Εαί οἱοπγοτ 

Ὦς Έοτπο Ὦ) νο πτοικα Ενα οςς Βανίουγ 

Ἀπά Έλις Ὑ]νο Ἴετο αποϊηίοά {ο ΡΓΟΡΊΟΑΥ (εν Ἰαξίοτ Ῥοίηα 
εα[]οά "κους οἵ οᾶ,” απᾶ νο Τιοτά Ἰοίηᾳ Ἰΐα οἵννἩ ἴταο Βοη) 
Άτο πως πέροκκοα οἱ ἀῑνίπο Οήηρη, απά Εογοίοτο Ῥ]αίο α]κο 

(ο Ἰείονο Όνε αν. ὈῬοίης ἱπαρίτοά,” 
ρετοερίίοα οἵ Ῥ]αϊος Ίπαπουγ ἵψ 

ενονη Ὦγ Ἰ τεπιατ] οἩ νο Ῥάκκαρο 5 ρτον]ουκ]γ αποϊοᾶ, 
όσα γε 1. 

4 Ἰ καθνποκρωάµενο, "Ἱανίηρ εατ]οπέυτοά. Οἵ όᾳο Ὁ 6 παίζεν 
δ ἔοικε λέγων, σαφῶς γέ πον τοὺς ἑαυτῶν προγόνους εἰδόσι. 

4 ο 8ου ποῖκα ος ὄἡτ α 1, 
608 α ϱ θηπενέµεν ἄλλῳ, α Ὀνουρ] απνογίἒιγ οἳ Λολί]ος: εί. 

Ἡ 

6 5 κορύδον δίκην, πο (οαπά ἵπ αγ Μ8. οἱ Ῥ]αΐο, Όαξ αάδοᾶ Ὁγ 

Επκουίωα, Το Ἰατ]ς ππαΊκος δα που προ Όνο τουπά, Απίκος, 
Πίη, Αν. τὶ. τ. 6 Γκ. 8. 1. 

6 10 καὶ τό τε ἀπιοτεῖν. Ο όφφο . Το ου πα είου οἵ καί 

μα Πα] 



6055ς ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄ0βΡΕΙ, 

απά τε ἵπ (ἶνο κατηο οἶπαφο {5 αππαα], οχουρὲ ἵπ Πσπιος, οί Π, ἰ, 
δει, 06, κὶν. 65. 

4 4 ἡ ἆλογος.. . πίστα. Ἐσκευίης βοοπηα {ο πηκαπδοταπά Όνο 
ἱτοπ]σαὶ ἔσπο οἵ Ῥ]πίο, απᾶ {ο πηἰαία]κο Ἠλα ἀο[ίοπία τἰά[συ]ο οἳ 
παγοἱορίοκὶ {αῦ]ου {ος 4 ουπατά]γ Ρτοίσηου οἵ Ῥο]]εί, 

ἆ το Ὅπερ, ἦν ὃ ἐγώ. Οἵ. όµ1 Ὁ 4. 
60446 4 ἩΠρῶτον μέν. ΟΙ ὄµτς1. 

15] ἆ ϱ ἀγονήτονε εἶναι, Ἐπκουίης αρροατε {ο ος Εήπάηα οἵ 
Ριαι. Γλακάν. 345 Ὁ ψνχὴ πᾶσα ἀθάνατος: Πυλά, 446 Α ἐξ ἀνάγκης 
ἁγένητόν τε καὶ ἀθάνατον ψνχὴ ἂν «ἵη. 

ἆ το ἐξ ἀπορροίας. ἈΝοϊε]νες νο πνοτᾶ ἀπόρροια που νο ΑΕῑο 
{οζπι ἀπορροή ἵν αρρ]οὰ {ο νο ου] ἵπ Ῥ]αίο, 

ᾱ τῇ προβολάς, πο 80 υφοᾷ η Ῥ]αΐο, Βου ποῖο οἨ 68. 4: 
Άθναν, Ώε Ἀγποᾶ. Π. 1. 16, ποῖο ὮΥ ἆ. Ἡ. Νεππικα. Επακουίαν 

αρρ]ἶος Ώνο ουστεπί Ἱαπσααρο οἵ ΏνεοίοβΥ ἵπ Ἰής οἵΏ ἆπγ {ο Ένα 
ἰάδας οἱ Ῥ]αΐο, 

16] ϐ6906 ο 4 τῆς τε ταἰτοῦ φύσεως Ταὔ πέρ; καὶ τῆς τοῦ ἑτέρον, 
]ειυιὰ αὖ πέρι οελεπά ντα ουΏκοί Ὠαν]αίης αά Οἷς, 8 Ναι. κου. ἰ. 8, 
ροσυέας αὐοἰοτἑαίοι Βεχά Ἐπιρίτ. Ρψγγλον, Ηψροίγρ. ΠΠ. 3, οἳ 
αἆο. λίαίλον, Ῥ. 69” (Βια11).). Τε ἵα εν]άοπί Εναί αἲ πέρι ἵνα 
τορε μου οἵ νο της ποτά ἔγνο που οασ]τοτ, Βασ Πήπι- 
αεἰ{ ννου]ά οπι]έ πέρι απά {ος αὗ τεκὰ ὄν, 69ου Ορος κου, Ον 

(λε Ππιετργείαίίοπ οἵ Ρἰαίο Τύπαεωε, 15. 

ϱ 4 κατὰ τὰ αὐτά (Έα. ου ἆ.), "πι λες πηκπποτ ’ (1 ονηος). Τίνα 
πιοαπίπᾳ 9 ποατ]γ νο 81ης νε ζει καὶ κατὰ ταῦτα, 'ἴπ Εί8 Ἱππππος, 
Όνε οτάἵπατΥ τε ἵης ἵπ Ῥ]αίο, 

ἆ τι αὐτῇ τείετ {ο μίαν ἴδίαν, Ενα 9 ο νο κου], απά Ένα 
πιθαπίηᾳ ἵ9 «Ἠεπου παέυγα]ΙΥ [ος Ἠήπα (Ρ]αέο) ἔἶνο ρακαίν]ο ραχί, 
ος Ὀοάγ, ἵ9 ]οἶποά Ὦ} νο φου] {ο Εἶνο ταῖοπα! Ρατί (τῷ λόγφ) ο 
ενα 684 Πος.” 

ἆ 4 ἀτύκημα. Οἵ, Βεχί. Ἐπρ. 4άο, ὅγαπων, Ἱ. 89 τῶν Διονυσίου 
ἀτοπημάτων. . 

ἆ 5 τὰς οὐρανίους ὑπερπαίουσαν ἀφίδας, Οἵ, Ρα, Ρλαεάν. 3] Ὦ 

ἆ Ἰ καὶ µύρμηκας. ΟΙ. 697 ο 1. 
607 ο 4 τὰ τοιαῦτα ἤθη. “Ἠοείο Ἠεϊπάστβας ἤθη τοιαῦτα πα αϊε 

ε.8ε Ἰι. Ἱ. ζῶα τοιούτοις ἦθεσι χρώµενα”’ (Βια1).). 
Ὁ 5 τὴν δηµοτικὴν καὶ πολιτικὴν ἀρετήν. Όπ Ῥ]αος ἰᾷσου οἳ 

Ώνε τἰτίωε ενας ἀεφοτῖυοά 9οο Ατεΐνοτ-Η]πὰ, Ρλαεάο, Αρρευά!κ Ἰ, 
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ο πουκς Σπ, 6ΗΒΑΡΒ. 141 67 5 

πο Εἶνο οἰεί ρακκαρος Ὀοατίης οἩ (ἶνο εαὐ]οοί απο Ὀτουρηέ 

ᾱ 5 τὰ ὑπὸ γῆς δικαιωτήρια. Οἵ. Καλη], Τό. Γεα. Δικαιούμενος: 
κο Ροϊϊωκ. η, 46 δικαιωτήρια, τὰ βασανιστήρια, ὡς 

ο | Πλάτων. ος Απίκος, ΕΛ. Νίο, ν. Ἰ. Ἰ δικαίωµα δὲ τὸ ἐπανόρθωμα 

πι 608 α 6 Τὴν δὲ (κ) λαχοῦσαν φυχήν. Τὲξ οεπις ουτίαίπ (ναί 
το εἰκοστήν, ος ποοτο ρτοῦαὈ]γ (ἶνο παπηετα] κ΄, Ίαν ἀτορρεὰ οιξ οἱ ἵνα 

Δακε εἴπου Εἶνο ἶππο οἳ Ῥ]αἑατοῖν, νεο ἵπ λίογ. ]349 Ἐ ἀϊκοπκκσα (νο 

αποκέίσοα, "η ἀῑά Ῥ]αΐο «αγ Ονκέ Όνο φουἱ οἱ Αἷακ ο ἃς 
ἐνοπείοξι (εἰκοστήν) ἐο Θἶνο Ἰοἱ7’ Απά ἵη 749 Ε Ίο πιακου Ἡγ]ας 
απανες ΄ ναί Ώνε κου] οἱ Ά]ας ανίηρ ουίαἰπεὰ Εἶνο ἔγνεν σέ] Ἰος 
᾿(αἰκοστὴν λαχοῦσαν) ἵπ Ἠπάσι εχεἰαηροὰ, αοοοτάἶπᾳ {ο Ῥ]αΐο, {ος 
. ου) παίέατο. 

8 5 Ἐπειοῦ, Ερείας να (νο ατο]]έοοί οἱ ἴἶνο πουᾶση Ίογκε, 
απᾶ, αοτοτάΐπᾳ ο 9οππο αποοοαπίς (Ἠοεγε]ι), απ ασταπέ οοννατᾶ, 
Έπος Ίνα ἔαίκος α- ποπικη)ς Ὠαέατο, Ο. Ποπι, 0. η, {91 

δουρατέον, τὸν ᾿Ἐπειὸς ἐποίησεν σὺν ᾿Αθήνῃ. 

ο 8989 8 1ο κοµίζα, . .. καὶ οἳ μέν. Επουίως οπηί(ς 4 αἰνοτέ 8οἩ- 
-. ἔκφος, πρῶτον μὲν διδικάσωντο οἵ τε καλῶν καὶ ὀσίος βιώσαντε, καὶ 

ας ἱνα.... Ῥία. Οογᾳ. 616 Ο. Α Ίσης Ῥάβεαρο ἵ9 Ίντο 
| οἱ εοὰ Ὦγ Εωνευίως, ἔτι νε ]λον Ῥ]αίο ἀθκοτίῦον Ίνουν (ἶνο κο] ὈνοῬ]ι 
4 οἵ Όνο Ἰωάμον απιά οἵ ΈΊνουο πο απο {ο ὃς ]αάμοά ατο {ο ὃς εἰτίρε 
ἃ οἱ αἲἲ τοῖ]ε απ πταρρίηρ» οἱ εἶνο Ὀοὰγ ῦγ πηνίο] (νο ἔχωο εἰνατασίος 

παῖρηηξ ὃς ουποδα]οά. 
11] 100 ο: Βενετς, νο απέλνος οί νο {οἰ]οννίπᾳ οχίτασε {τοι 
α ἐποκβίκο Ον ελε δοωί, πας α Ῥἰαϊοπίαί ρτοῦαὈἱγ ο Όνο Ατηέ ος 
κεουπά οπές Αα... Ο, Ῥοερίστ. Ρἰοπί Ἐ, πὶν ἐν δὲ ταῖς 

εἶνε Ἱρονίον κ.λ. Το Ἰνωέ αοοουπέ οἵ Βενοτυς ἴν νου Ὦγ 
λαο, ΕΠ, εδ. ᾖΤοϊϊας (Οµέκας, 199) πορατᾶς αι αἲ αἩὖ 
Εκ]οείίο. 
Τ0ἱ 6 5 µίαν ἄλλην πάντων κοφωνίαν, να φυα 1 εἶοα οί πηκίίας, 

Ἱανίως Αγ Όοοα ου Ὀησά ομεῖν γεν Τ ορρομίία, απο Όνει αἲί 
οἳ Όνοπι (οσπηοά ἰπίο ος οὔ]νος αἱηρ]ο οοαὑπαίίου, νο ρα υ]ο 
πει νο ἱππορακκ υἷο, Ενα ἐς, οάγ νι κου]. 

0 



5 ὅ ὑποκείσεαι. Οἵ. Απίίος. ΕΛ. Νία Π. 4. 6 ὑπύκαται ἄρα 
ἡ ἀρετὴ εἶναι ἡ τοιαύτη περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας, Τά, ν. α. 4. 
186] ΤΟ8 Ὁ ό (Ἐπωομίλι), 5η οὐγίοια οοστοσ(ίου {ος ̓ Ἐπιμενίδῃ, 

4 ι διαπορεας. Οἵ, Ρα, ΟρΗίας, τοῦ Α ἐκ τῆς τοῦ λόγον δια» 
πορείας ἀπήλλαγμαι: "Ίοηρας ἀἱαρυιαίοπίς απι άρον’ (Εἰοίπας). 
Ηετο ἴξ βοσπις {ο Ἰπθβπ α Ῥαλείης ἴο απά {ο οἵ Ἰνοανεπ]γ 

ΠΙΘΦΑΟΏΡΕΤΝ. 
4 ϱ δὲ ἀναλογίας ὁμολογῆσαν, ΄οα οοηβίτἰοέατα οοπαραταίίοπο 

Ύυς ἀῑκί (ο, Τα, ν. 15. Τὴς ααοίαίοα 9 ρτουεᾶσά Ὦγ α εαίο. 

πποπί ναί ἶνο πηονί οοπαρ]σίο απίου ἵν {οτπιδά ἵπ α βοοππειτ]οαὶ 
Ρτοροπίίοῦ, απά ναί {ος ἴογπις απο τοφαἶτοά {ος νο οοπαἠπαίοα 
οἵ α κοά ἸῬοάγ. Οἷο, Είά, 13 ΄4.πε Όσπεος ἀναλογία, Ἰωαίπο 
(αποσπά ατα οψὲ επίπα, φποπίσπα Ίου ρείπστα α- πουΐς ποναπέατ) 
οοπιραγα ο ρτορογσνο ἀῑοί ροίε..) 

708 Ὁ 2 ἡ θατέρον περίοδος ΟΕ Τήπε. 36 Ὦ 'Τμς επ ίτο οὐ. 
Ρουπά Ίνο ἁῑγίάσά Ἱεηρννναγ, ἱπίο Έντο ρασία, νηλοἷν Ίνα ]οϊποῦ ἐο 
ος αποξ]νογ αἲ (νο οἑπίτο κο ἶνα βρυτο οἱ απ Χ, απᾶ Ἐεπί Όνοπα 

ἱπίο α εἴτοπ]ατ ἴοττα, οοπποο πα Ένοπα γεν Ὀνοπικοίνου απᾶ ομοῖν 
οὔ]νογ αἱ ἴἶνο ροῖπε ορροείέο {ο Ονεῖς οτἰρίπαὶ πιροίπᾳ ροίπε; απά 
οοπαργε]νεπά (πα Ένοπι ἵπ απ απίίοτα πποίου οἳ Όνδ βαππο αροῖ 
ατουππά 4 ουπίτε, ἵνο πιπᾶς νο οπο νο ουσίας απά Έἶνο οἔῖναι νο 

ἴππετ οἶτοῖο, Χο νο πποξίοη οἵ νο οσέετ εἶτοῖο Ίνα οπ]οὰ νο 
πποίουῦ οὗ "νο βατας,” απιά (ἶνο πιοξίου οἵ να ἵππετ οἶτοῖο ενα πποίσα 
οἳ Ενα οεῖνος ”' ος ἀἴνογκο” (7ονείε). 
704 ὮὉ /) κόσμον, “΄αγγαγ, Ἠευ. Κ. ο. 6εα, Η, ε (8ορε) ὁ 

οὐρανὺς καὶ ἡ γῇ καὶ πᾶς ὁ κόσμος αὐτῶν. 
ϱ 7 ἐπιστασία. ΟΙ Ῥα, Γασομί Ἐ. 494 δατικώτερον ἔπι- 

σπτασιας. 

ἆ 4 µεθαρµόζεται. Ἴηο ππἰὰᾶ]ο γοῖου Ἱπερ]ίου Ενα νο που 
Κπον]οᾶμο ἴ9 πο ἵπ ἔνοσι, Ὅνας ἵπ Ἠήπηφεϊί: οἵ, Ῥϊας. Μου, 91 Ὦ 

ἐπὶ τὰ... προσφδὰ πρεσβύταις πολιτεύµατα µεθαρμοττοµένουε, "τὸ- 
οδερνς Βπομάν” Δο, 

ἆ Ἰ προύδοι. ΟΙ. Ρις. λίου. 1009 Ο καηῄδουσς οὖν ἐὰν «ον: 
όδον καὶ χορείας ὀκτάχορδον ἐμμέλειαν, Ὑλνετο Ῥ]αἴατο] τείοτα {ο 
Ρια. Κερ. ότΊ Β. 
Τ0δ α ᾳ ἀνήνντον, 'επά]οικ”, εἴ, Ρα, Ιεοφ. Ίτη Α ἀνηνύτῳ 

--) ἀσλήστψ κακῷ νοσήµανι ξινεχθμένης. 
α 6 αἴσθησις ὑποδιάκονος νοῦ, αἩ ππαπαα] ων 

εοοἰοκἰακοαὶ ο, 

.ἲσ 

ωχ ΄ 

πμ αμ μμ συμμμω κμώα  . 

ΑΕ χλμ Αα... μα... μμ ὁ 



ος 100 ΧΠΠ. ΟΠΑΡΒ. 17-31 7050 

80 ἀαδοῦς, “Ιωνἰαίνία Ρα, Ρλακά. 9 Ἑ ὁρατὸν ἡ ἀειδὲς 
ὁ ψυχή; 

ο 8 4 Θιὸς θεῶν ἐστι νοητῶν τε καὶ αἰσθητῶν, Ῥ]ή]ο Ίνα Όδον 
ο πρεκίης αὔογο οἱ νοφο πο τορατάοὰ {ἶνο Ἰδαγοη]Υ Ὀοδίου αν 

ο πἰαο]ο μού». Το οπκείοι οἱ θεῶν Ὁγ Επκουίως ἱππρονετίκ]νου 
.- 

ο λαγόδα τοσο κψνλερα μ ἴνο Ολεἰκέκη ἀοοίτίπο οἳ ἐ]ο 8ο οἱ 
τος οσά. τς αὰφφεφηῤηη ο να 

-- 106 Ὁ 5 ἀτελῆ, Οίς ἵ9 ρατὲ οἱ (νο ηποϊαέίου {τοι Ῥπά. 
33] ἁτελῆ σοφίας καρπὺν δρέπειν, Ὑετεῖι (νο 86Ώ96--- τοαρίης 

{πα οἳ νεφάοτα {τοσα Ἰίς Ιαυρ]έοτ.) 
μάρη οοἳ δέσπουα, ο ου 
ο ο κξ κφνβνφωκναφάοα ας. Ποια. Π. αν. 16η 

ϱ 5 οἰκοῦντας ομρόμρι ο ο... 

ο ὄντας” (Βεερὶ.). Ὑρος ρτείοττοὰ οὐκ ὄντας, κά Αΐπῃ “πο ροτορτίπον 
| Ππέπα.. . ἵπ Εοπραῦ]σαπα ἰωνεϊνετοί, Ἰάοπι οίἶαπι ],αοβάκεπποπο 

πο θαπέωπι Ἠπέ οἰκοῦντας ἵ9 ΣἱρΙΙΥ τοαἰποά ἵη Ῥ]αΐο. 
ο ᾱ 8 διεξύδων τακτικῶν, 'ἐποίοαὶ ενοἰαέίοπς,) «ποίθταπι οτάἵηα- 
ο σπον ᾿ (Εἰείπακ). (. Ίο] α 6 διεξόδων καὶ τάξεων, “εγο]αξίους 
τος απά {οπικίους.) 
ο 9 στρατοπέδων 9 ουπηοσίοὰ Ὁγ Βαἱ]Όθαπα γε] πορείας, 
ας καί’ 
ΠΟ Ὁ 8 κύραις μὲν ἀνήβοις γυμναῖς. 'Χοι γἰάε Όοπας Ἐκ 
Ῥέων 4μ0 Μέσου ἰωέυά γυμναῖς ἀἰσκέως. . . . ΟΚ. Ὠωνοκέὴι, Αίά, 684 
γυμνὺν ἐν τῷ χετωνίσκῳ γενέσθαι’ (Θα) 0.). 

6 3 πρεπούσῃ δὲ στολῇ. «Αροτέυπι οσὲ Ρλ/]οβορλυπι απ] έίογος 
πείρας νοῖ]ο κοῖα {πάπίας οστίατα, ας ἴοένπα {0ο οοσρας 
πε]αί οἳ οὑξομαξ; ρυο]]ας απἲοτα Ἰονίας νοσίας, που ἑαπάση οπα{ 

- τοκίο πυδαίας {στο ἠποράετο ’ (Θ1.). 

. 708 Ὁ πάντων κάσας εἶναι κοινά, Της ρτοροκαὶ ἴ ο0η- 
, ὀαπιποᾶ Ὦγ Απίκσ, Ροή, . 4, απᾶ ποατοά {ο Ὁγ (σα, ΑΙ. 

' Αίγουι, 4. «31, η. Ίδει Ὠίομ, Ἱὸ η, 191 ῬεΟἶσα. Ἀεοορν. 
3 Χ. 6. 
: 31] Τι. } ἀποιαννάῖν. ΟΕ, Ρἰα, Γκ0φ. 866 Ο µέτοικος δὲ ὧν 

ἀποιαντησάτω: ἐυίά, Βε]νοὶ. ἐνιαντὺν φενγέτω. Όη Όνο {οι ἄπενι 
αντίζω .ο Ενας, Τε, {κα. 

5 8 ὧν ἀδελφούς τε ἀδελφῶν κῳλ. Το ουπποχκίου οἵ Ον 

1". 

.- 
οο 
Ότο 



τ1αῦ ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 60ΒΡΕΙ, 

εἴκιοο [ο ἀἱερυίοά. “ Αά ὧν τοίογίας τούτοις αὐτοῖς, οἱ Ιπέοἰίφεμάν 
οκέ απο ὧν ρατίου]α εχρ]ίσπης, γοληέ πεππρε; Ῥταδρτοκκα οπῖπι 

λα Ἠλακέταπέωτ: εἳ ὧν ουπη ἀδελφῶν οἱ παίδων οοπίαπρεπά ση : 
θα (δω εἰ Γπαέγίδιως αμί κογογίύε [γαίγειν απ ϱογογει οι Αα 
Ραΐγενι αμί πιαίγενι εγέρωέε, ον Μία ἐφίέμγ. . πα ἐν εαν λαδί- 
(αἰο ἆοπιο) (Αθ). Τα Ἰα το]οσίοά Ὁγ Βιαναυπι, νο, γι 
Εἰοίπας, τεαίη νο οἰδετ ραποξυκίου: “Ππείκαί ετοτο παρε 
εὐ[έογος ο πἱἆλπα απίο ὧν κωφεπ]ογυτὲ Ἱπίοτρυποίίοποπα, Αρρατος 
επίπα Ἠπου Ρες ερεχεροείη κα ὐαπρί φαροτ]οτίνας Ίνου 8οπδα : παν 

4μογωπν Γγαίγεε [παγίδα αμ ραγεπίος ἠδεγία φμίς ογδασίε, λωίς 
9 {ἴ πηφαπι εκίο οΟΠΜΗΝΗΠίΟ Γοοί αμ «αογογωπ, Οποσίτοα ὧν 
πεαίφ παπα ρετπεί αὰ φαρετίοτα, οἱ τεκροπάσί ροξΐας πκοφυον! 
τούτους δέ... ΟΚ ππφπστα ποἱαππας ἀἡββιοτί Ῥτο ὧν Ροίας οὓς 
αοτἰυεπάσπι γἱὰστί.’ 

ἆ 6 νόμος ἀπαγορεύε. Ἐπφευίας Ίντο Οπα Αη οππρ]αίίο ϱεη- 
οπου: καὶ ἁπαγορεύων ὑπὲρ πάσης τῆς πόλεως ἀεὶ φαίνεταί τε καὶ 
Φφανεῖται. 

προαγορεύων. Τ]νε {α]ἱ Ρίνγαρο οοσασς η Απιρισα, α45. 43 

προαγορεύειν ἐμοὶ εἴργεσθαι τῶν νοµέµων. 
ἆ Ἰ «ἰργίέσθω. ἘΕπφουίας Ἐπο αὐπίάμοα νο Ῥαβκαμο ἵπ Ῥ]αε. 

/ε0ᾳ. 8Ίι Β απά αἰτετοά νε οοπγησίίοα ταί]νος Όναα νο 8οπκο 

ἡ μὴ προαγορεύων εἴργεσθαι τῶν ἐντὸς ἀνεψιώτητος πρὸς ἀνθρῶν τε 

αὐτὸν καὶ τὴν τῶν θεῶν ἔχθραν δέχοιτο κ.τ.λ. Το Ἰαίατ ρατί οἳ Όνο 
Ῥαβδάρο εἴνοννς Εἶναξ Εἶνο Ἱάπαππαα νεο Γαὶς {ο ἄεπουπου Ενα 
πιιγάστετ 9 {ο ϱαΠετ νο κατηο ρεπα] ος α5 (νο ππατάστος Ἠπικο]{, 
Τ]πνετείοτο «ἰργέσθω 49 αρρηεὰ {ο Ἠπι ἆσον πο τον αἶίοι νο 
οΏφο, 

τὸ δὲ δεύτερον Ῥοϊηία {ο α Ῥτενίους εἴπακο οπή σά ὮΥ 
Επρουίαφ: πρῶτον μὲν τὸ µίασμα εἷς αὐτὸν καὶ τὴν τῶν θεῶν ἔχθραν 

δέχοιτο, ὡς ἡ τοῦ νόµον ἀρὰ τὴν Φήμην προτρέπεται. 
718 ο 4 πληγαῖς ἁπαραιτήτοις. Ο, Τἶπι, Ἰνοες, του Ὦ κολάσιες 
ἀπαραίτητοι ἀπόκεινται δυσδαίµοσι νερτέροις. . 

ο 6 τὴν γοναίαν νῦν λεγομένην σταφνλήν. ΟΙ. Τ]εορμε, Μία. 
Ρίαπι. Η. 4. 4 ἕκ τε τῆς ἀμπέλον τῆς γοναίας ἁγοωνήν. ὅετ, Π, 11 
(ΧΧ) ἐγὼ δὲ ἐφύτευσά σε ἄμπελον καρποφόρον, “Τ Ἰνιὰ ρ]απίκά 
Όνου α ποὺ]ο γίπα” (Α. Υ., Ε. Υ.). Ἐτοπα Εἶνε νγοτᾶς νῦν λεγομένην 
{ς 19 ενἰάεπε ΟΌναί ἵπ Ῥ]α{ος πιο Εἶνο εκρτεκείου γενναία Ἰά Ίνα 
τεοεη)γ οοπης Ἱπίο πφει; απάἁ ἴξ γα αρρηεά, 5 νο ρτουράΐπα 

4.13 
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ο τι υ -ι ο τς απ στ νο στ στ τν. 

οκέ αἰνοννα, {ο νο θατ]]ες απά Ώποτ οί ἔννο ετορε (διττὰς ἡμῖν 
κὰς ἡ θιὸς ἔχει χάριτος αὔτη), ἴἶνο {οσπιεν οἳ νε] γα {ο ὃς 

Ἠεοά δὲ 0005, απά Εἶνο Ἰαέέος {ο ὃο ἀτίοῦ απιά φἰοτοά. 
ο σταφνλήν. ΟΕ Ανει. αἰγ. 663 Βότρυς δὲ ὅτι μὲν κοωύν, 

δὲ µέμνηται, καίτοι δοκοῦντος τοῦ ὀνόματος ᾿Ασια- 

ο Ῥτοσθοα ἓο φποίο ἐἶνο ργοφεΏέ ρβλκαρο οί Ῥ]αΐο. 
| 5 8 μὴ κωεῖν ὅ τι μὴ κατέθετο. Οἵ, Ρίας. εφ. καὶ. 11 Ο οὐδαμῇ 

ἁγονοῦς ἀνδρὺς νουθέτηµα, ὃς εἶπεν, ἃ μὴ κατέθονυ, μὴ ἀνέλῃ. Ἠάε. 
πὶ. η Ίικο κἰκ. αι. Ὠϊομεπος Ἱιαοτίας, {. 67 οτί ναίος εἶνα Ίχνη 
{6 Βοΐσα, απά ας (]νο ρεπαΙέγ : εἰ δὲ µή, θάνατος ἡ ζημία. 
ο ᾱ τν κατὰ ῥᾷγα βοτρύων, {ος ΕΥΕΣΥ Ένεστγ ἵπ νο Ὀαποίνος, Οἱ. 

Ὁ ἀρδοςῖς, Ῥληγν. Ερ. Τ6 Ἡ ῥὰξ ἐρεῖς ὁ γὰρ ῥὼξ δύο ἔχει ἁμαρτήματα, 
1.6. ουν νο ρεπᾶες απἁ νο τοπεὶ απο Ἠτουμ. ᾖἸΤιοῦοε]ς ποῖς ἰ9 
1σημ απά οχ]κυκίνα, Ἠπλετίοτά (Νειο Ρλτγν. 149) εαρροεί 
Όνκί ῥώξ πιαΥ Ροκκῦ]γ Ίναγθ οοπιθ {Γοπη 8ο1π9 ἀῑπ]οςί. 

4 Β ἀμητόν, ἴἶνο καπά πα εοτη τεκᾶγ {ος τεαρίηᾳ. ΟΕ, Ποπα. {. 
υαίς.... πλείστην μὲν καλάμην χθονὶ χαλκὸς ἔχενεν, 

Ζεύς. ; - 
ο Τ18 αχ καλαµήσασθαι, ΡτοροτΙΥ “6ο ῥαίλοτ νο φἑυν)]ο, 96ο 
ο να ρτουρδίηρ ποῖο: Ὀπί Ίντο {έ πηθαπς {ο ρἶοαη, ας ἵπ Ῥ]ηε, 

ος 18ο Α ὀκῶνος (Ἀλέρωνδροι) μὲν γὰρ ὀθίριζε τὴν Ασία, ἐγὼ 
δὲ καλαμῶμαι. 

σα. ϱ διεζωδευµένων. Ο{. 18ο ἆ 4 τὸ λεῖπον τοῖς διεζωδευµένοις 
ἀποδώσομεν. 

ΒΟΟΚ χιν 

8] 40. 6 ἐπὶ βραχέσι σαλεύσαντα. Οἵ, Τέως, Η. φί ἐς βραχέα 
ἀπειρίᾳ χωρέων ὠκειλαν. 

Ὁ 6 Επκουίας θεπις νεο {ο Ίνανο {οἱ]ονοά (νο καίσποπέ οί 

Ἐρίευτυς, ῥποκεγνοά Ὦγ Ανεπασυς (1, 454), Ον Ῥτοαροταα 
πας αἲ Ατιί α ροσίος απά νεν α κετίυς οί Ώειποετίέυις, Ὀωξ αοοογά- 

ἵπρ ἴο σος αανοεεέου Ὠκπιοσσίέυς να πο Όσσα 11 η. ο. {όο, 
απά Ῥτοίαροκα αὔουι ἐπεπέγ γεατα οσα, ῥῬηατεὰ, Αάν. 

Οσἷοι. ν, οχρτοκκ)γ εἰαίου ναί Ὠεπποσσίέυς τοῖς πννεῖν αραίπκε 
Ένα ορίπίσης οἱ Βποίκρογκα, Ο, Τοἱΐος, Ργε-βος, Ρλήοε. . «98. 

σε) 



740 ΤΗΕ ΡΠΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄ08ΡΕΙ, 

Ὁ 8 Περὶ μὲν θεῶν. Πε παο (ως (Νίο ρτοίκοῦ ἐο Μο που θνκὲ 
Ῥτοίαροτας να Ὀπαπίαϊνοα Ὦγ νο Ανοπίαπα, πο καπέ τουπά 

ν αῖας ὃο ουσ Ἐν Ῥνμῳν ας "αμα ας 
ΟΓ Ὠίομ. νετ, κ. 8 Τοἱ]ος, Πυᾶ, Η. «81, ποῖο κ. 

ϱ 3 τὸ κενόν. ΟΙ. Απίκος, λίείαρλ., ἱ. 4. 9: Τοἴΐας, Ευἱά, Π, αγ. 
ο 6 Ἡράκλετος. Οἵ. Ἐγνιαίας, Ηεγαοί. Με. Εν. κκ, κκ Πνρὸς 

ἀνταμείβεται πάντα καὶ πρ ἁπάντων, ὥσπερ χρυσοῦ χρήματα καὶ 
χρημάτων χρυσό Ῥ]αε, Ώε ΕΙ Περλίο 388 ΕἘ; Ῥμ]ο, Περ. 
Αἴῑεφ. 11. 89; Ἰάσπι {λε Γπουτγ. λΜίωπάί, 11. 598: Ὠΐομ. Ἰωοι. 

ἱκ. 8: Ῥοέίπας, ἵν. 8. 468 Ο: Ἰαπαυ]ίοῖνας, αρ Βίου. Ρα, ἵ. ατ. 

4] Ί08αι Ἱη Υ{ρετ οὐείου Όντο απο πο ραβος Ί, Ί1α; Ίνα 
Ραλαος ἵπ Ἠΐς πυπαυοσίηᾳ {γοτα Ίο {ο ]211. 

8 3 συµφερέσθων. λουί οί Όνο Μ88. οἵ Ῥ]αΐο Ίνανα συµφέρεσθον, 
Ὀπξ Ὠνο ἆ πα] ἵα Ίνεο παδπαϊκαίυ]ε, απά Ένατο 9 Ἱνατά]γ α πποτο 
ϱΟΠΙΙΠΟΠ οστος ἵπ Μ88, ΕἶναὮ Έλλα εἴναηρο οἵ ω Ίπίο ο. 

α 5 Οµ Ερίοϊατπιας 966 ό]4 4 το, 681 Ὁ ᾖ. 

τραγῳδίας δὲ Ὅμηρος ο, Ἐνηπίης, ἁγίοι. Ρο, ἵν. τα 
“Τῆνας Όνορε οἷά ροείς Ἱνενο ἁἰγ]άοά [πο Έννο οἴκσκον--- ἔἴνονα νεο 
πβοά Ώνο λεγοίς, απά (Ἴνονο νε]νο εβοὰ νο Γαπιδίο Ὑοινο. Απᾶ ας 
ἵπ Όνο κεγίονα Κῑπὰ Ἡοππετ αἴοπο ΠΙΑΥ ἵνα καἷά ἕο ἄθφοτνο Ένα παίης 

οἵ Ροσε, πο οπἱγ οἩπ 4οοοαπέ οἵ Ἠ9 οἴ]νες αχοε]]οπείος, Ὀναέ αἴκο οἵ 
Ένα ἁγαπιαίίο αρἰτῖ οἵ Ἠ]α τερτοβοπέα οσα; 80 να Ίνα Πκοννίαο να 
Ατοί νν]ο φαρμοςίοά νο φάει οί Οοπιεάψ, Ὁγ αυ θα άπᾳ γἰά(ομία 
{ος ὑποεαίοε, απἁ αἰνίπα Οναί τιάἰσα]ο α ἁγαπιαίίο οπαε.” 

Ὁ 8 διακρούοντα, “ὮΥ κοαπά(πρ.’ Ο. Ατίκοριι, Καπ. Ίο 
ἀλλὰ καλλίστοις ἁπάντων, ὡς δοκεῖ, νομισμάτων, 

Ἰωοίδη, Γαγακ. 4 «ἶ σννῴδει σκοπῶμεν καὶ ὁ περὶ αὐτῆς λόγος, ἀλλὰ 

μὴ καθάπερ αἱ πονηραὶ χύτραι διακρονόµεναι μὴ σαθρὸν ἀποφθέγγηται. 
γ{ρει ούππρατος Ῥετείας, δα. 1, αἳ 

εΒοπαί γήαπι Ῥετουκκα, πηκ]Ίρης 

Ποεροπάσί υἰτίάϊ πος ουσία Πάο]ία Ἠπιοι ν. 
9 1 χορηγοῦσι τούτον τοῦ λόγον. ΤΗΐ9 ουπκέτασείον οἳ Ενα νοτῦ 

{9 τατο, 

ϱ 4 ὑποτείοντα. Οἵ. Ρα, 6ονρ. «4:85 Ε "αεί αἲ Ονποτοερβον 
ὑσαορά ος (ὑπετείνατο) Όνα Ἰἶπα {ος γοι Ἰνείοτο ’ (Οορο). 

ἆ ι τὺ οὐδ' οὐδὲν πρὸς τὺ μηδὲ σµικρόν. Τ]ο ἀῑτοσί ποραῖου 
οὐδ) οὐδέν ἵ9 αίτοπμετ Εἴναη Εἶνο Ἠγροῦμοβίοα! μηδὲ σµικρόν, απᾶ 0 
ἵ α Ὀοεατ εχκρτεκείοι οἳ Ενοῖτ επεῖτο γναπέ οἵ κο]{-οοπίκοί, τὸ 
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σος Σ00Κ ΧΙν. ΟἨΛΡΑ, 3, 4 739 ἃ 

Ὁ. μηδὲ σµικρόν ἵ9 (νο οᾳ αἱ να]ορὲ οἱ ἧττον ἡ τὸ μηδέν, Δπὰ πρός ωθαης 
Ὁ 11. οοπηρατίκου ήν Οαπιρὂο]! Ίοπᾳ ποιο ἰ οοπ{αβίηρ. 
ο 134 ο / τὰ τοιαῦτα. εΒοϊ]ίουί εἰρηνικά ’ (Πεἰπάοτί). “τὰ βέβαια 

ἐν τοῖς λόγους) (Οαππρυο!!). 
8 ὁ Ποίοις μαθηταῖς, “Ὠλκείρ]ου Ιπάοοά 1’ ΟΚ. Ρἱαι. Εωλφά. 
ος 391 Α ποῖος Κτήσιππος; 

5 ὅπερ ᾗα ἐρῶν. ΟΕ, Ρας. Περ. 664 Ο ὅπερ ᾗα νῦν δὴ ἐρῶν. 
Τλραεί. 198 Ἐ ὅταν ἀριθμήσων ἵῃ ὁ ἀριθμητικός. 

Ὁ 4 τῶν πάντων. Οἵ. 113 Ὁ χ πάντα «ἴρηκεν ἔκγονα ῥοῆς τε καὶ 
κινήσεως, “τῶν ἄλλων αριά Επκουίωπι που εχδίαῖ: που νίάεο 
οτί φαἷς Ἠ]ο αἲξ οἷως "δυς᾿ (Β(ερλ.). ἄλλων ἵ9 οπηε{οά ἵπ 0, 
3 Οἵον. Το τοκδῖπᾳ Οἷον ϱίνου α ὑοίίοτ βοπ8ο, απά 9 ε0Π- 

Ἀτπιοᾶ Ὦγ νο αποϊκέίου ἵπ Βἰπεριείας ({. 7, 4) ἀκίνητον αὐτὸ 
ἀνυμνά καὶ µόνον ὧν πάντων ἐξηρημένον. Οἵ. Ζοΐϊας, Ινίά. 1. 681 

σα «Το απαπίπιοας ἐθκήπποἨγ, Ενετείοτο, οἵ Ἰπίο νετίοτν Οναί Ἀο- 

ος οοτδΐης ἴο Ῥατποπίάςς Ἠείηρ οχἰκίν απά πουνίηρ Ἰερίάςε, απά 
ο Οναξ νο ΑΙΙ νιας τορατάοά Ὁγ Ἠΐπι 49 οπς σίοτηαὶ Ίπππονοα Ό]ο 
ος οπου, ἵ ἵπ {ασ οοττοο, ᾖΤοϊϊε, ἱυίά. ϱ86, ποίο “Ἠονν 

Ῥατεηίάσς Ῥτονοά (νο ἱπππιουϊ εν οἵἳ Βεΐπρ Ὑνο ατο πο {οἱά. 
ο Το Ῥακκαρο ἵπ Τλεαεί, 189 Ἐ Ἴοανος ἴξ υπάεοἰάεά ν]νοῖνετ ἔἶνο 
| Έντο ρίνον Ὀοίουρε {ο ήτα, ος Ρεἰπιατί]γ (ο Μοϊίκεις. ΟΙ. 
ο λεϊκοε, Μείαρ. . 6. 13 οὗτοι δὲ ἀκίνητον εἶναί φασω, . . « Παρμε- 

οἵ πας’: "δύο δὲ μοῖραι παίδων εἰσὶν ἕλκουνσαι τοὺς ἑτέρους οἱ ἕτεροι, 
ἔστ᾽ ἂν καό’ ἕνα µεταστήσωνται παρ᾽ αὐτοὺς οἱ κρατοῦντες  (Ἠοἰπάοτθ. 
46. 1 ὁ μὲν ὧν τρία τὰ ὄντα. ΟΕ, Απίκος, 4 Οεν. εἰ Οογγ. 

Η, 4 ἅπαντει οἱ τὰ ἁπλᾶ σώματα στοιχεῖα ποιοῦντες, οἱ μὲν ἕν, οἱ δὲ 
δίέο, οἱ δὲ τρία, οἱ δὲ τέσσαρα ποιοῦσιν. ΊΤοΐΐος, Γπε-βουγ. Ελίου. 

Η, δι «ο απο ἑνατοίοτο {11 ᾖυβοά ἴπ πικπαἰπίηᾳ Οναί 
Πεταε]είέων ουπκίάοτοά ἄτο, παίος, απά σασί] ᾱ- νο (απάκπεπίαὶ 

οσα πε λοῖν πικείες ακκαπιοά ἵπ 9 ἱταπκίοπασήου. “Νου κά 

Ῥγναροτσος Ώου αὐ ππατη αφ ασια οκ ρηκεία ρ)η]οκορ]ής,.. ο 
κά Τοπίο κοἰνοίαα ροτήποτο Ίου κακία Βελ]οίσγπικοῖνας ἵπ 
Ρουμ. ο Ίνωπο ἁἱα].’ (Ηοἰπάστ. 

α 5 πολεµεῖ. ΟΙ. Πεναα. δη, κῑν, αν], Γκ (Εγπαιοτ), Απίκος. 
ΕΙ, Νέρονα, νΗ1. τ. ὁ Ἡράκλειτος τὸ ἀντίξουν συμφέρον, καὶ ἐκ τῶν 

“15 



ἼἼδα ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 408ΡΕΙ, 

διαφερόντων καλλίστην ἁρμονίαν, καὶ πάντα κατ ἔριν γίνεσθαι. “Το 
ορροείτο ουρά μοδα, απ {γοα νο ἀἰΠετοπί οοπηος που ΊμσπισμΥ, 
απά αἲἲ Οήηρε απο ρτοὐυοσά Ὦγ αἰσο” Ῥ]αε, 1, εἰ Οήγ, 469 Ὦ 

παλώτονος γὰρ ἁρμονίη κόσμον, ὅκωσπερ λύρης καὶ τόξον καθ 
Ἡράκλειτον. ἵπ Ἡἱρροὶ. Με. Παεν, κ.  (αἲ. 4) νο νε ποτά 
οἵ Ηοτασ]είέης Άτο ϱἶγεῃ πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων 
δὲ βασιλεύς Οἵ, Ζεϊϊας, Ίος, εἴε. 1. 41 ᾳ. ον Όνα πποαπίηα οἵ 
Ηετας]εῖξας ας {ο αἰσ]{ο απά Ίνασππσηγ. 

8 4 δύο δὲ ἕτερο. Τμ ορίου ἵ αατυαισὰ {ο Ῥατπιοπίᾶσε 
Ὁ} Απίκος. Μείαρλ. ἱ. 6 Παρμενίδης ... ἀναγκαζόμενος δὲ ἀκολουθεῖν 
τοῖς φΦαιοµένοις, καὶ τὸ ἓν μὲν κατὰ τὸν λόγον, πλείω δὲ κατὰ τὴν 
αἴσθησιν ὑπολαμβάνων εἶναι, δύο τὰς αἰτίας καὶ δύο τὰς ἀρχὰς πάλιν 

τίθησι, θερμὸν καὶ φνχρόν, οἷον πΏρ καὶ γῆν λέγων. Αοοοτάΐηα ο 
Ῥίομ. Ἰωιοτι, . 4. 16 Ατεϊοίαας, ν]νο Ἰπίτοδυσοά Όνο ργείοαὶ 
Ρἱη]ο8ορ]γ οἱ εἶνο Ἰοπίαης αἱ Αὔἴνεης, υδοὰ {ο ἐδαο]ι ναί ἴνοτο ννοτο 
ἔνο 681469 οἵ πεπεταίίου, Ἰνομί απά οοἷά, Αν. νο Ἐἰεκίίο Βονοοὶ, 
{ο νο Ῥατιπεπίάες Ὀε]οπμοά, ἵ που ουσ Πηπιδδ]α{οἲγ αἴνου- 
πατός, Ἠαίπάοτί Ον π]κο Εῑιαέ Ατεζιοΐας {9 Ίνετο πηρα ηῖ, 

α 5 Τὸ δὲ παρ ἡμῖν. Τ]νο κροακος 9 Όνο Βίσαηµες ποπ Ἐἶσα ος 
γΥαἰία ἵω Τεα]γ. 

α 8 λΜοῖσαι ἈΧεπορλαηος, Ῥαγποπίάσε, απά Ἐπιροδοεῖας αἲὶ 
ψτοῖς ἵπ Ὑεγκο, Το Ἰαδί ἵς ρτοῦαὈ]γ ἀοκἰρηκίοά --- οπο οἵἳ Όνε 
Σικελικαὶ Μοῦσαι, Όνέ ὲ 9 πο οἶσα ν]νο απο ππδαπ{ί ᾱ- Εἶνο Ἰάδες, 
Ρατππεηίάςς ἶ οχε]αάοά 45 α πανε οἱ Ἐλεα, απά Χεπορίμαπας, αὖ 
Ἰοπίαη Όοση αἱ Οοἱορ]νου, Ὦγ ενα ννοσὰ ὕστερον. 

Ὁ 2 Ζε]]ος, Πο. Π. 138, ποῖς 4 “Τ]ναῖ Ίνα (Ἐπεροδοσϊος) ννας νο 
βγεί γιο ἐκαρ]ηί εἶνο ἀ πα {γ οἵ νο εβλεἰίοπί οπἵ56ς ἶν ποσεά Ὦγ 
Ατίκοι]α, Μείαρλ. Ἱ. 4. Τὰ, "Τη Ἰς τερτεφεπία ου Ἐπιρεδοσίος 
Ρετκοπίβος νοφο ἔπνο {οτοςς α5 Ίουε απ Ἠπία, 866 νο (σαρπποπί 
αποἰοά Ὦγ Ἠἰδοι απά Ῥχ, τόφ 

καὶ ταῦτ' ἀλλάσσοντα διαμπερὶς οὐδαμὰ λήγα 
ἄλλοτε μὲν Φιλότητι συνερχόμεν εἷς ἓν ἅπαντα, . 
ἄλλοτε ὃ αὖ δίχ ἵκαστα φορεύµενα Νείκεος ἔχθει, 

Ὁ 1 Διαφερόμενν. ΟΕ. Ρία. βψπρ. 18] Α τὸ ἓν γάρ φησι δια- 

φερόμενον αἰτὸ ἑαντῷ ξυµφέρεσθαι. 
Ὁ 8 οὕτω μεγάλα κλειωοῖς κ.τ.λ. Ἠετπαπηα που]ά ]οΐα Όνονο 

ποτά ᾱ- Ἰπδαπίπα “Ίπεπ οἵἳ ϱο τοπ τερυαίος αι Όνε 

αΑνετυ]αὶ Ώδο οἵ µεγάλα, οχοερέ νε εν γετῖνα, 9 γετγ φποσσπαυ]α, 
ο 3 ἴδωμεν, Ἐπα, ουἁᾱ,, Βοΐναηα, εἰδῶμεν Ῥίαι, ναὶᾳ. “Αριά 
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ο ο. ο ο ποστς ο) 
μ πα. ή]  ὁ ως ων - 

ΒΟΟΚ ΧΙν. ΟΗΠΑΡ, 4 74δς 

Ὁ. ΕακοὈίωπι κοτίρέατη θέ ἴδωμεν ὅτι οἵο. μαι βοτίρέυγαπη πι]ο) 
-(διορ.). 8ο Ηεϊπάοτί Εκ Εἶναέ νο βοΏ9ο τοφυίτο α΄ Ἱγοτά 

ος ακρτοκείης Όνο Ἰάσα ποί οἱ 'Κπονίπρ,) Ὀυὲ οἱ 'Ιοατηίηᾳ.) 
ο ᾱ 6 σνχνοῖς, Ῥἰα. Τ]νο ουτταρέ τοκάἶπᾳ πλέον οἷς ἵπ Εακουίως 

ἩναΥ Άα νο αείνου (οτι ο πιαηβίπα] ᾳἰουο κλείοσι, Ιπίαπὰσά κο αἩ 
το οκακαρφώ δα 
738 ο Ι ἄπλεος. Βία, Οἱ, «σακίως, ὑππιαπία (Ἠεϊπά.]. 

α. Ῥίαε, Ιου. Π. 681. "Εικοὺυ. ἄπλητος, ααοὰ Ὑοίοταπι οσο 
Ῥοείαταπι πα Ἠσιοά, Τλεοφ. Ἴοφ) (ὄτοβος δ' ἅπλητος ὀρώρει) 
(Πεἰπά,). Τά, 161 ἰσχὺς δ ἄπλητος: 161 ἅπλατοι, Βο]οί. ἄπροσ- 
πέλαστοι, διὰ φόβον δανοί. Ύ]μει τονᾶς ἅπλητος. 
Ὁ τ διατριθήν. Τὴο Λοπάσιαία, παπιοὰ Γτοπα {νο Ἰογο Λοπάσππις 
(Πεοπάκνωε, Ὠΐομ. Ἱ.. Πἱ. 9), ΙαΥ ουἑκίάο ἶνο γνα]]ς οἳ Αίοπα 
ος νο ποτν-νιοδέ, απάεν νο ἸΠΙ οἳ Οοἱοποβ, απά οἶοθο {ο Εἶνο 

οὔἶνας Οσταππείσαα, “νο πιοσ Ὀνοκα (αἱ κα αχ ο Εἶνο οἵεγ ᾿ (ΤἼνας, 

Β. 44), απά νο Ὀυσία]-ρίκοο οἱ ἐἶνο Πλωκέτίους ἀθκά. Ῥ]αίο, νο 
τοκ]άσὰ οἩ α ατα] οπίαέο ἵπ Εἶνο ποἰρ]λνουτ]νουϐ, 'Ίνοραη {ο ιᾶγ 
Ῥή]ακορ]νγ ἵπ νο Λοπάσπαγ, απά αΠογνιατᾶς ἵπ νο ρατάση Ώοας 
Ο0ἱομος’ (Ῥίομ. 1, Η1, 8). Νο {ως {τοπι ἐἶνο Αοκάσπαγ 9 ένο ἑοπαῦ 

Ὁ οί Ρἰαϊο (Ῥαυκαῃ. 1. Ἰ6). 
Ὁ { (Ποτώνης). Οἵ. Ὠϊοα. Ἱ.. 1.  «Ῥ]αίο οἳ Αΐ]νοπα, φοπ οἱ 

Αεϊψίο απά Ῥοτίοίοπο [ος Ῥοέοπε], νν]νο ἐχαοοὰ Ἰναοἷς Ίνος Γαππ/]γ 
ο το Βοΐσα. . .. Ἠῑ Ὀποείνοτν Ἱνοτο Λἀεἰπικηέις απά Οἱδαοο, πιά Ἰΐφ 

αίος Ῥοΐέοπα, νεῖνο ννας Εἶνο ππο]νος οἵ Βροικίρρις. Οη Ώνοθο καο- 
| 66.0 οἵ Ῥ]αίο ἴπ νο Οἱά Αοπάσπιγ 9ου Ὠίομ. ., ἵν. τ--δ 6, 
. Λαιά. Ρο. ἱ. φ. 341 Τεΐας, ΟΗ1έπεε, 61. 
-.. Ὁ 6 ἀφ Ἑστίως ἀρξαμένους, 'ορίππίηα γεν οπο οί Ἰΐφ ΟΝΥΠ 
: (ωπι1γ,) 1.ο, Βρουείρρυ». 
Ἰ Ὁ Ἰ καραλύεν, Οἵ, Βε.-ΡΙαΐο, ΑείοσΝ, 46] Ὦ τὸ γῆρας . . . παρέ- 

Ἶ Άνσεν, ἐλωβήσατο, παρήρθρησεν. 
ἳ 6 ᾗ οὐδένας, Όπ Εν Όκο οἱ νο ρ]αταὶ ε{, Ῥ]αε. Τΐπ, χο Ἑ, 

Αἴοι Π. τ8 Ε, Εωλγά, 1ος Ε. 
6 Ἰ ἐπικλάστον σοφιστεία. Οἵ, {ος Ὁ τα, 41144. 

4 τν “Ατοημις οἵ Ῥήέαπο ἵπ Λαιοϊια (1 -α4τ 5.0)... Ἡ 
ενα Αγπέ (ο αἰίας νο ἀῑαἰοσίίο ἀο]ίνετοά Ὁγ Ῥ]κίο, απά {ο τοπάος 
Εξ ππογο οοπἑσπίίους Ὁγ αωοκέίου απά αΏανοτ,... Απά Ἱδοσυκο Ίνα 

ππερεπάσά Γωάμοπιοηί (ἐπέχεν) αὔσαί αἲἲ Οήηµς, νο 4ἱά πο 6νοη 

υτς α Ὀου” (Ῥΐομ. Ἱ.. ἵν. 8). Βεκέις Ἐπιρίτίσαα αγ Όναε, 
| Ονουρ αρρατευΙγ α Εγτνοπίσε, Ίο να {η τοβΙγ α ἀομπιαεκε, 

' αἲ] 



κε δις λος 

απά ἑαυρὴ νο ἀοοϊτίπος οἱ Ῥ]αέο {ο Εἶνο πποτο Ἰπο]ροσέ οἳ Ἱήε 
Ραρί]α, απά Ίνεπου Ίνα ἀοκοτίνοα Ὦγ Ατίκέου 45 πρόσθε Πλάτων, 
ὄπιθεν Πύρρων, µέσσος Διόδωρος, Ῥθυπηκο Ίνο οπιρ]ογεά Ενα ἀῑα]οσιίς 
οἱ Ἠ]οάστας, Όαέ ννας ασίπα!Ιγ α Ῥ]αϊοπίκ, Άσε Ἠίαν απά ὃν, 
Η. ΡΝ. «1. 

ἆ Β νύον. Τα τεκά(ηᾳ ἵπ Ἠοείοῦ, ΟΡΡ. 43 κ βίον, Ὦγ νηησῖν Όνο 
κονολίασίς τα]]γ απδσγκέαπά νο ποπ οἱ Ἠήο; Ένοκο απο πο 
το ῶδ ραἰποά ννθνοαέ Ἰαΐοαγ απά βοατεῃ, Ῥπουίας υπάετουά 
οἵ "Ώνα γἰτίποας Ἠ{α, νεο] τοφαῖτος αἑαάγ, Της Ἰαείας ἱπίογ- 
Ρτείαίος ΠΙΑΥ Ίνα Ἰοὰ {ο νο αἰογαίίοη οἳ βίον Ἰπίο νόον ἴπ 
Επκουίας, 

ἆ τ2 Ἔνιοι δέ. Τίς Ῥβκκαρο ἵς Ὀοστονγθά ννοτὰ {ος ποτά {χοπ 
Βεχίυς Επιρίτίευς, βηνγλ. Ηγρ. ἵ. 119. 

727 84 Οπ Ναπιεπίας 9ο τι Ὁ α, πο, Ὠΐομ, Τ, ἵκ, 
απ. 193 αὐτὸς μὲν γὰρ ὁ Ἠύρρων οὐδὲν ἀπέλιπεν, οἱ µέντοι συνήθεις 
αὐτοῦ Τέμων καὶ Αἰνεσίδημος καὶ Νουμήνιος καὶ Νανσιφάνης καὶ 
ἄλλοι τοιοῦτοι. 

δ] Ὁ 6 παραλύοντε, Οἵ, 716 Ὁ Ἰ παραλύεω. 
ϱ 3 ἂν φιλοτίμῳ, 'ΑὈΓαϊε ἵαππση, ορίπος, οπιπῖς απαέίοκα ο0π- 

απο. Βαΐε Τουρ’ οοπ]εσέατο ἀφιλοτίμῳ αἴνου α Ὀοίος βοΏφο, 
ο 6 ὁμοδοξίαν. Ο, Ρα. Κερ. «11 0. 
ἆ 1 πολντιµητίζεσθαι, α ποτὰ αρρατεπΕ]γ οοἶποά Ὦγ Ναπποπίας, 
738 ο 6 ἐστασίασται.. ΟΙ. Ζοΐετ, βιοίοι 6, οἩ Εἶνο ροϊηέα ἵπ 

ψηηοῖν Αγίκίο, Ένα ραρί! οἵ Ζεπο, ἀῑΠετεά {τοι νο τον οἳ κ 

Βε]οο!: “ο ]πάμο {γοτα Ἠΐα οοπάτονοτεῖα] ἴσπα, Εἶνο ορροείέο νίενα 
πετο ἴοφο αἱπιοσί ππῖγεγκα])γ οπἑοτίαἰποᾶ Ὦγ Βοΐος Ῥ]πέατον, 
Π, 1οφ: Περαφπ. Δίοίςο, ππεπίίοης α αροεῖα] ἐτοκείφο οἵἳ Απραιετ 
περὶ τῆς Κλεάνθους καὶ Χρυσίππον διαφορᾶς. 

8 Ἰ Ἐλέγχουσι δὲ ἀγαπώντως ὑπὸ δυσμενοῦς ἐλέγχον. Τε Ὀοῖηᾳ 
Όνο τεαάἶπᾳ οἱ αἲὶ νο Μ88, οἱ Επκουΐας, Ἁαϊ]αοῖν το-νντίέος Ένα 
ν]οἰο φεπίοπου Ὁγ οοπ]εσέατο αν {οἱἱονγ: ἐλέγχονται δὲ ἀγαπητῶς 
ὑπὸ δνσνοήτον ἐλέγχον. Όπ νο οεπκοτίοιβησκς οἵ νο Βοΐου 866 
7ε]]ετ, δίοία, 168 Π. 

Ὁ 6 µικρολόγοι Όπ νο παϊπαίσποκα απᾶ {οτπιαΙεγ οἳ ενα Βέοῖς 
ἀἰα]οσεῖο ϱος 7ε]]εν, οἱ. 129. 

Ὦ 6 (σκαριφισμοῖς), Ἡ μετα οοπ]οσέατο {0Υ σκαριφηθμοῖς πε]]οῖν 
ἵ ποῖ {ουπὰ οἰφενείνοτε, οοεατα ἵπ Ατίκορϊι, Καπ. 149] σκαριφι- 
σμοῖσι λήρων. 

οι οἱ Μεγαρικοί, πο Μερατίαυ Βεϊοοὶ ἵγας [ουπᾶσὰ Ὁγ 
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Ἡ τν ο ανω μμ κα οροφή ὠσ ρου. 

ος .] - « . 2 μις κά» 

. - 

Ὅ.80ΟΚ ΧΙΥ. ΟΗΑΡΕ. 4, 5 7α8θς 

. Ρουρ οἱ Βοοτκίος, απά οπο οἵ εἶνο ἰπίοοσυίοτς ἵπ 
Τλεαείσένε, νο Ἡ ἵ9 τερτονεπ{οά ας Ὀείηρ α Ἠτίδεη τεροτί 

Ἡν Βυολείάος οἱ α΄ οοωτογαέίοα Ῥοένθυη Βοσγαέος παπά Τηεαοίοέυε. 
0 Ολο ἀθαίλι οἱ Βοογαίον Ἐκε]οίάου τοξίτοὰ {ο Ἠία Ἠαείνο οἶέγ 
λομασα, απά ΏΌνετο ἐαυρὶέ ροβορΏγ. «ϱΟ. Ρα, Ρλαεά. 69: 
Ῥήομ. 1. Η. τού ες. 

ο: Ἐρερικοί. Τμο 8ολοοὶ ο Ετοίτία {η Έυδοσα Ίναα Γουπὰοὰ 
Ὦγ Μοπούεπασα, α ραρί] οἱ εἶνο Ἐἰεαείο Βε]νοοὶ, νεῖνο Ἰνιά αἱφο Όδει 
α- Ίνοστοτ οἵ Β8Μ1ρο. Ἠΐορεπες Ιαετίίας πακ]κος Ἠίπα 4 Ίνεατετ οἵ 
Ῥ]αΐο, ἵνα Οία 9 αρρατεπ(]γ «η αππολγοπίκα, απά φποίες 1ἶπου ἵπ 
πιει Ἠΐς Ῥτεεγηκέυταὶ ρταν{εγ γνας τάιου]εά Ὦγ (Οαίες απά Ὁγ 

Τππον (Ῥίομ. Ι.. Η. τ]). 
ϱ 1 τρεῖς θεούς. Όοπιρατο νο Ῥάλκαρο οἳ ῬοτρίγτΥ αποϊθᾶ Ὁγ 

"Οτᾶ οἳ Αἰοχαπάτία, Οοπέγα Ἰωίαν. υἨῖ, αἩι Α. (οὐ. βραυ)). “Έος 
Ῥ]αΐο καὶά ΟΌναί νο θεφεπος (οὐσίαν) ο 0οἆ εχεπὰοά ππίο ντο 
Ῥέτεοπα (ὑποστάσεων): απά Εναξ εἶνο Βάρτεπιε Οοἆ γα» οοάποκς, 
απά ποχέ {ο Ἠίπα Εἶνο φοοσπᾶ, 1ἶνο Οχοµίος (Δημιουργόν), απ (ἶνο 
κου] οἳ νε απῖνεγκο τά: {ος ἀεῖιγ εχἰεπὰοὰ {ο κου]. Εἰπίος 
απά Ἑτ, Η. ΡΝ. 61ο. 

6 Ἰ τὺν Σωκράτην. ἵα Ῥ]α. Κερ. υἩ. 63ο Ῥοεταίε α)]πάςες {ο 
Εν Ῥγέναροτοκη ποξίοι οἵ ἐἶνο πηυκῖο οἱ ἐἶνο αρίνοτος, απ (104. 
6οο) ἔο Εἶνο γοπεταξίου ἵπ γη] Ῥγέναροτας απιά Ἰΐς πηοάθ οἱ {ο 

Ὁ πετο Ἰνο]ά Ὦγ Ἠκ (οἱἱογνετν. Βέ {ἶνοοο Ῥαδδαρος 8οοἵΏ {ηδιββείοπί 
{ο καρροτί Όνο αἰαίεππεπί οἱ Ναππεπίυς. 

ᾱ τι οὔτε. . . οὔτε 1δ6. Ἰ εαν Απὰ πο οἵἷνες ηκίπηου οἱ δέ 
Ένας κο. Τξ ἵ οπή ο Ὦγ λαο, ΙΓ τοαίποά παρ] ὃς 
τεπδετεᾶ ΄πος γε.’ 
3406 ο : Πνθαγόρεων. ἈΝαπποπίυις είπα α Νεο-Ργναβοτεσῦ 

πιο) { να πα υτα ἳγ απχίους {ο τερτεκεϱί Ρἰαίο ας α {οἱ]ουγος οἳ 
Ένα καπηο Βελοοὶ. 

5 Ἰ οὗ κομφὸν τοῦτο καὶ παεγνιῆμον, Οἵ, Ηά:. Η. Ἠ 73 κατέσκωπτε 

Ὁ 5 δηµοτικώτερος Χσν, Αίοι, 8οςγ, Ἱ. 3. ος αν Ἡργενίι, 
αντία τούτων φανερὸς ἦν καὶ δημοτικὸς καὶ φιλάνθρωπος ὧν. 

6: ΒΗἱρο οἵ λορατα (17ο9-:9ο . ο.), " π]νο Ἰννά Ὠΐομοπαν ενα 

Ογαίο ος ή ἔσαεῖνες αν πε α-- Τγααγπακείνας, ανονοά ἠήπικο]{ 

. ρυρίϊ οἵ νο (οστνετ Ὦγ ήν ολο] ἑαυδσπείος, Ὦγ νο αρα 
απά κο) εαβιείοπογ ος εἶνο νίκος πα νε εν Ίνα ἱπου]εκίοά ἴπ ποτά 
παπά ἀ4εσὰ, Ὦγ Ἰα (που ο ἠεωᾶο {ο νο πω{οπα] πο]ρίσα, παπά Εἶνο 

“ἲρ 



7αους ΤΗΕ ΡΙΗΕΡΑΛΗΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ΟΒΡΕΙ, 

Αακοτίίοῦ ἐἶναί πο κα υ]οοί αἀπιίς α Ρτοδίοκίο ἀῑποτοτονί {τοι {ε’ 
(Φο]ατ, Οωέπεε, 36, 116). Βου Ἰρδόοτἵ, 

ᾱ τι ὑπὸ δὲ Πύρρωνος. Ζο]]ος, Δορρέίοι, 639, 8479 ναί ἴὲ ἴν πο 
αακογίοά Ίοτο Ὦγ Ναπποπίος Οναέ Ίνο (Ατοὐηιώηη ἵνα α ραρίϊ οἵ 
οἰθλνεν Ῥγττλνο, Ἀεποᾶσιπυα, ος Ὠἱοάστας, “Τ Επκουίας σπα {ο 

ἱπερὶγ ἓε, ὲ νου]ά 8οοπι {ο ὃς α πηκαπδογκα πάπα οἵ Ένα αἰαίοπεπε 

Εναέ Ίνο πικάθ 9ο οἳ Εἰνοίς (οαολίης. 
ἆ 3 παραγωγόν, ' ρατοᾶἰοά, ΟΕ, Ποπ, ῆἱ, η. 181 πρόσθε λέων, 

ὄπιθεν δὲ δράκων, µέσση δὲ χίµαιρα. 
4 6 Τίμων. Ο, Ἴδο Ὁ 6, ποῖο, 

ἆ Ἰ Μεεδήμον. Ὠΐϊομ. Ἱ,. . α] αἶτοι α Ίος απά απππαίας 

ποσοοαπέ οἱ Μοποάοπιυς {ἶνο Ῥ]η]οφορίατ οἵ Ἐτοιτία, 866 αἶνο 
Αθνου. Π. 69: ἴν. 168; κ. 19. 

-ᾱ 8 τὸ πᾶν κρύα. «βια]]ίος αραά Τνουσίέααι Τά, ΗΙ, τϐ τὸ 
πᾶν λίθος, ΒΟΓΠΙΟ ομὲ 4ο ρπο]]α ’ (Μεπαᾳ. Απποη, ἐν Πίοφ. [.. ἵν. 33). 

180 α 1} Φλήναφον. Ἰωαοίαα, Πνοή. Έπουν, 616 αἳ μὲν 

τριήρεις καὶ ὁ Πειραιεὺς καὶ τὰ γεώρια λῆρος ἔμοιγε καὶ φλήναφος, 
κατεστωμνλµένον. Ατίκίορ]ι, Καπ. τ1όο 

οὗ δῆτα τοῦτό γ, ὦ κατεστωμυλµένε. 
8 ὔ παλινάγρετο. ΟΙ. 8ιφ Ὁ 4; Ἠοπι, ῆ. 1. σα6 

οὗ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον οὐδ ἀπατηλὸν κ.τ.λ. 
8 6 παλίµβολος, Ῥ]αι. Γεφφ. Ίου Α ἤθη παλίµβολα καὶ ἄπιστα. 

Κωηκς. Τΐπι. Γεα. παλίµβολος: ὕποπτος καὶ ὕπουλος, πολυµετάβολός 

τε καὶ ἐπὶ μιᾷ γνώμῃ µένων. 
Ὦ 1 σκιαγραφίας. ϱς. Ασισιος, Ἀλοὲ. 1, τα. 6 Ἡ μὲν οὖν δηµη- 

«Ῥαι οἵ Τγάϊάσς ποπο πρ καΥ ο πι νοπα 

Ηἰς ατπι Ὀε]ουρα, ος ν]νοῖνας νε εν νο Ἰνουία 

ΟΓ Έχογ ος (ὤτοσος Ίνα παηρ]οά ἵπ νο Αρ: 
Ηἰενος απά Ελήε]νος οἷος νο ρἰαίη Ίνο τφ]ἀ ’ (Ώοτυγ). 

ϱ ὔ Ἔμπουσαι, ΟΕ. Ατίήορι. Καπ. 193 
Δ. Ἔμπουσα τοίνυν ἐστί. Ἑ. πυρὶ γοῦν λάµπεται 
ἆπαν τὸ πρόσωπον. 

ο 6 ἐφάρματτεν, ἐγοήτενεν. ΟΕ, Ρας, Μεπο, 8ο Α γοητεύεις µε 

καὶ φαρμάττεις καὶ ἀτεχνῶς κατεκῴδεις. 
ἆ τ εἷς τὰς ψνχάς. Τὴο ρ]αταὶ 86618 ἔο Ἱηοαα ναί Ίνα γνας οἵ 

ΤΙΑΏΥ τηῖπᾶς αξ οπος. 

ἆ 3 ἀμφότερα ἀλλήλων δυσκρίτως. Το πιακε 4 τερυ]ατ οὐπ- 

19ο 
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. ᾱ ὁ ἑτάτε Το ου υἑπκέίοη ἵ τατο, οχοορέ ἵπ ιο Τοπίο 
οὐ Όαξ {οτε ουπ]εσέατο ἐπεί τοι ἵ9 υΠΠΘΟΘΑΦΑΣΥ. 

το 18 8: Τουρκίας ἀῑοᾶ οἶτο, 387 Ἡ.ο. ξ Εἶνο αρο οἱ οἰρ]νέγ- 
« --υὐ- κει κο) πω αὐσώ ὑνιφάμλή 

Ότο 7θατε οἱᾶ. 
ο τὰ ἐρωτικά. Ο, Ὠϊομ. Ἡ, ν. 3. Ἰ Νικομάχου φησὶν ἐρωτικῶς 

5 4 Κράνορο. Όπ νο τεἰαίοπς Ὀοένουυ Ατοοεισις απά 
Οπασέος κου Τοΐ]ος, βοερέίος, 649, ποῖο 1. 
τα 6 (πιθανά). Ἰ Ἠανο αἀορίοὰ Ὑ]μετ οοπ]οσίατο ἵπ ρίπου οί 

ος πιδάνα, Ἀπ ππυσυαὶ ποτά, ἱτορυ]ατ]γ {οτπηοᾶ, Α {ον Ἰὔηθι 
ο ἀνείονς Ναπιοπίας πάς Εἶναε Ατονηιώι ννλθ τερατάοά Ὦγ 8οπιο οἳ 
ο να Βοερείος ας ενεη ἀεηγίηα ρτοῦα 1 ΗΕ (τὸ πιθανόν). γ Βοχέις 
ο Επερίείευς Ἰνονεογος Ίνα ἵ9 περτεβοπίθὰ αν βαγίπᾳ, 'Τ]ο πιαη {νοτο- 

ο. τοσο νεο αξἰοπᾶς (ο γε]ναί ἵ9 τοβφοππυ]ο (τῷ εὐλόγφ) ΝΠ] «ποοεοά 
παπά ἵνα Ἱαρργ. Το τουοπεῖ]ο νο Έννο κἰαίοπποπίς νο τη 4ρ- 
Ῥους Ενιί Ατοζηιώσς τυπος α- ἀἰκεποίου Ῥείννθεη τὸ «ὕλογον απά 
τὸ πιβανόν. 8ου Ἠπίοι απᾶά Ῥτείϊος, 4τ. ΟΕ Τεϊας, Οωήπες, 
47ο (Ατοοικας) “δἱά πο αἴ]ονν ναί Εἶνο Ῥοβα{ΗΗγ οἵ ποέίον 
ππυκέ ὃς ρίνει αρ νι νο ροπκ υγ οἱ Κπον]οᾶμο, Τ]ο ρτο- 
ποπέαίσα κος νο γη ] ἵπ πποίσυ, ανα νουρ] ννο ἆο πο οοπαἰἁος 
Η Ἰπον]οάμο, απά ἵπ οτᾶος {ο αοἲ ταἰοπα]γ ἵέ ἰ9 ευβ]οίοπὲ {ο 
{ο]ονι ρτοαἡ Ηέγ, νε]οῖν οτι Εἶνο ή μ]νοκέ οτἱέοτίοη {ος Ρτασἰσα] 
μα, 

Ὁ 6 (ὰν αἰγίφ) Ἠείπ]εῖνου)ν οππσπάκέἶοη {ος ἀναίτια: “Τπουρ] 
Ἡς που]ά οἳ πεοσαπί οί ήν Ῥγττλνοηίκεο ἀοοίτίπου ὃς οαἱ]οά α 
Εγγηήνουίοε.) 

τοῦ ἐραστοῦ. Οπαπίος να απ Λοπάσπιίο, ναί Τηουρικακέας 
. Ῥετίραίοίίο απά κΏορρκκος οί Ατίκοε]ο. 

Ὁ ϱ Ὠΐοείος απά Ελα Τοείατον (Διατριβαϊῖς) απο ΚΠΟΥΠ ο) οι 

)ἡ/ Ρακκαρο. 
ά τ΄ διαστάντεε, απ ἱππροτίοςί φποαίου οἵ Ἠσπι, Π, κΗ. 86 

οἱ δὲ διαστάντες, σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντεφ. 
4 1 Τα φαποκίση ἵν πικᾶο αρ οἵ {οαχ καραταίο Ῥαλααρος οἵ νο 

Πίαά. Τῆο ποτά ἐδνοπάλιζεν ἵν ἔακον (γοπα . ν. «Ί 

οἱ δὲ λύκοι ὣς 
λλθλος Δνήρουσαν, ἀνὴρ ὅ ἂν ἐδνοπάλιζεν. 
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788 4 6 Ἡ μὲν δὺ ἀρχή. Τ]νο ρεϊποῖρ]ε (ἀρχήν) ἵα νο οσο 
βοπίσπου ἵς Επί οἵ Ένα Αοπάσπαίο ἀείεπος, ἵπ Ον Ἰαας ἴ ἵν νε 

Ρεϊπείρ]ο οἵ Ένα Βέοῖο αεαεῖς, 
α Ἰ Έοτ ἣν εἶπον, πΜὰ ω σήδααγαπια ο 

ἦν «που, ος νῖθι Β0, ἦν «ἴπερ. 
ϱ 8 τῆς καταληπτικῆς φαντασίας. Ζο]]ος, Οµἱέπεε, 68, ΤΛε Αιοίς 

1 οφίο: "Τα οοποερί Εἶνεη (κατάληψις, αἱ ἀπ οραἰκ]νοά οι νε 
ἔννοια . . «) Ίνα νο βαππο οοπίσηίς αν νο αἰπιρίο ρτοκοπία ίσα, ας 
19 ἀκπραἰκ]νοά {γοπα Τξ Ὦγ νο οοπβείοπκησκς οἵ πα αρτοσησηί 

πι Ώνο ο]οσί. Α ρτοφεπίαίίοη νεο οαττίος Ες ουπκείουκπσια 
νε ν 18 9 οα]]οᾶ Ὦγ Ζεπο “«- ουπουρειαὶ ρτορεηίαέίοῦ ”' (φαντασία 
καταληκτική), Ὑν η λον π (νο βγεί Ἱπαίαπου 4ου έ]οκα Ἱπεππς α ϱτο- 

βεπέαίίου γε] οι 9 κα {εοά {ο Ὀδουτης Αα κατάληψις. Οοπκοφασπἲγ ἵνε 
τυκἰπεαίης ἐ]ιαέ οοποερειια] Ρτοκοπέκέίοῦ ἵ9 ἐ]νο ογἰἑεγίοπ οἵ ἐταθὶ.) 

Ὁ 3 Διαστάντε. Οἵ. Ἴ3ι ἆ τι αὔογο απἁ νο αποαείοα ποια 
Ποπ, Π, κ. 86. 

Ὦ ᾳ Κηφισοδώρον. ΟΙ. Αν. Η. (6ο) “Ονρ]κοᾶστας νε ἀἱν- 
εἱρίε οἵ Ἰφοσγαίος, {π Ἠΐς νοκ αραἰπκί Ατκίοί]ο, νηήσῖι οοπεἰαία 
οἵ {ουχ Ῥοοκα, ο6Ώδ"γος (νο Ῥ]ή]οβορ]να {ος πο Ἱνανίης Ενουρ]νε 

1 νιογν νε] {ο Ἱηακο 4 οοἱ]οσίον οἵ ρτονογνα, πννοτοκα Απ- 
Ῥίναπος Ἰπὰ πηκάο α γε]νοῖο ἅτατος ναί ννας οπ{{1οά Ργουεγε.) 

ο 8 Εἰ δ' οὐκ ἀγνοῶν κ.τ.λ. Το οοπκτυσίου οἵ εἲ νι α ρατ- 
Ωεἱρ]ο ἐπείσκὰ οἵ α Απίίο νοτῦ ἵ9 πιποῖι ἀῑκραιοά. 896 Ἠστπκπα 
ον μες, [λε Ιάἱοείεπνία, 8149: Ἠοηκ]άκου ον Ῥιπά. Οἱ, Η. 66, 
Ῥα]εγ ον Ευτίρ. Εἰεσίγα, 531. Τί ἵν 6π4Υ {ο καρρῖγ 8οππο Ππε 
τετὺ, κας] ροτ]ιαρς ας ἐπολέμει, {τοπ (νο ρτοσρά(πᾳ οοπ{οχὲ, 

ἆ τι ὡς ἐξ ὧν. Ἶπ νο ἑοχί οἳ Ὑ]μος, Οαἱκ{οτὰ, απά ἨὨϊπάστί, ὡς 
ἐξ ὧν αὐτῷ ἀντέγραψεν ἐλέγχεται, ὅτι ἐποίησεν, ἔλνετο {ψ πο ουπκίταο- 
Ώσπ Ίο (ος ὅτι ἐποίησεν, Όπὲ Ες ἵ9 οαα11γ ερρὶίοά Ὁγ ρἰκείπς 
Όνο οοἵηπς Ὀείοτο ἐλέγχεται, 4 Ἠεἰπίοίνον ἀοοφ, Ἰηφοκά οἵ αἴίατ, 
Τ]νοτο ἵ9 νου απ ο) ρείσα] απά ἰάἱοπιδίίς ουπκίτισίονα ἵπ ὡς ἐξ ὧν 
μή ο ο, 

ἆ ϱ εἲς Πλάτωνα . . . γεωτερσθέντων. Ο. Τμαος. ἴν. δι ὑπ- 
οστών δω. 

788 8 ᾳ ἀξιόνικον, Τα Χεν. ΟψΥ. ἱ. 6. 1ο ἀσκητὴς πολλὰ πονήσας 

καὶ ἀξιόνικος, νο ππδαπίηᾳ ἴψ πο ἶνα, “ νοτιγ {ο ραΐα α νσίοςγ.’ 

Ἠετο {ἶνα ρακαίγο 868Π96 8οπις {ο ὃς Ῥτείεταυϊα, ΄νγοτ ο νε 

οοπφυετοά.) 
Ὁ ι τὴν καταληπτικὴν φαντασίαν. 866 4Όοτο, 31 4 8. ΟΙ. Βεκε, 

... 

ο μην πμ το πο πι μι -- 



ος 100 ΧΙΝ. ΟΗΑΡ. 6 739 ὓ 

ρΐτ. αὖο. λΜίαιλ. νἩ. 1ρο “Νους νους Ὀοίηρ (ἶνα εἰαίσππεπίς οί 
Ένα Βίοίος, Αγοζιιαις ορροθοά Έἶνοπα Ὦγ αἰνονίπρ ναί ἐἶνα “"οοη- 
ου ο αἰλείοα Ἰωῤηωρδίαλς Ἰνύπονν Ἐωαν]οάρν απά 

ο ορίπίου, ον Οκ νεο] (νεΥ ο]] “' οοποερίίου,” απὰ ''ποοπί {ο 
ο Ένα ουποερίυα] ρτοκοπίσέίοῦ,” οοσυσε οἱέ]νος ἵπ α γκο ος ἵπ α Ἰγεα]ς 
ο απκαι Όαε Ἡ Ἡ οοσας ἵπ α νο τηπη, τέ 9 Κπον]οάμο, απά Ἡ{ ἵπ 
ος. ορ] ΠΔ, ορἰπίοῦ, απά Ὀθείάος (νεο ποϊλίπᾳ εἰνο {5 οοπιπη- 
ο αοπιοὰ οχουρί οπἵψ 4 παππα, Ζο]]ος, βίοίοε, 63ο “Τε ρτϊπεῖρα] 
. οὐ]οσέ οἵ Ἠΐν αξαοῖς ννας Ἰνούηγουογ (νο Βίοἱο ΕΝΘΟΣΥ οἳ Ἱττοκίσυ]α 

Ἱπαρτεπαίοπα (οοµ{, Ναπποῃ. η Ἐπα, Ργαερ. Εοαπρ. χἰν. 6. 11), απᾶ 
ἵπ ονοτλτονεῖης Ενα νους Ατοζηιισις, έ γνου]ά 8οσπα, Ἰείενεά 
Ίο Ἠπά εκρ]οᾶσὰ «νετ ροκαΆ ἱΗ1γ οἵ Κπονι]οὰρο.) 

ο 4 (Ἀρκεσιλάον). Ἠγαεπυκομ, Απόιαάο. ἵπ Ῥἰωώατολ, Ἡ. 
ο α1φθο Α Ίνα Εἶνο [ο]ονῖης Ῥαλκαρο: “Ναπιοπίας 5 αποίοά ὮΥ 

Ἐπκουίας, Ῥγαερ. Εσαπφ. αἰν. 7334 Ὁ, ἵπ α εἰπρυ]ατ]γ εἰοραπί 
ο Ῥακκαρο οἵ Ἰΐς ρτασε(αὶ πασταἴνο Ίναρ τοοεῖγοά {τοπι νο ἵταν- 

ο ποτίετν α- Ὀοπηκῖν νε λεν ἰνου]ά ἴνο απνεπάσά αν {οἱἱοννς. ΘΌΟχ- 
τοσα οπς νοτὰ (Αρκεσιλάφ) απά τοπδἶπᾳ ᾿Αρκεσιλάον, Ἡ9 ΠΙΑΥ 
ἠπίστρεοί νο πιδαπίης Ένας: “Ῥαέ Ζεπο, πο πνοπ]ά Ἠανο Όεεῃ 
οίθεπιοά νο γνοα]κος, ἵ[ νο Ἰπά τεπιαἰποά απαἰαί, αἰλουρὶ νο 

οου]ά καΠοετ πο Ἱπ]ατγ, ἀἰκτορατάσά Ατοζοϊισυας, αραἰποί οσα Ἶνδ 
πιου]ά Ίνανο Ἰναά πο {ο 8αγ, Ὀαέ γαρ υπ νηᾳ ο αγ ἵε, ος 
ταί]νας ροτ]ναρα {οτι βοπωο οἱ]νες τοβρον.”. Τμοτο 19 α οροο]αὶ ροίηε 
τπτ Όνο απο ραεγ οἵ εἶνο γγοτὰ ἀδικεῖσθαι, νε λέει Ίνα αἱλο α τοίετεπος 

3 | {ο Ένα Βέοίο πιακίτα Εἰναί “Ενα γείκο πια οµἩ βαΐος πο {η]σγ.” 
. Ὕτμας ρἴνου α ἀῑΠετοπί πηοαπίηᾳ {ο νδ Ῥαδκαρο Ὁγ οπ πα ὧν, 
. απά τοοττῖίης ἐν τῷ ἀσθενεστέρῳ ἴο Ατοζηισσας ΄ Αἰίος (Ζεπο) 
͵ πίστες αάνοτκυς ἱπβγπίοσσοπα, απκαί ηλ] αὓ οὐ Ἰδούί Ῥοψεαε, 
| πιονεὺαέ πμ]. 

Ὁ ᾗ ὀσκιαμάχα. Όσπαρατο Ῥ]αε, Αροῖ. 18 Ὦ, πνοτο Βοσταίου 

οὐπαρ]αίτα Ενα νο Ίνα {ο Ααῑνε νε εἰννάσννα, Ὀδοβαφο Ὦς οπηπος 
τοβ]κο Ἠλα Αοεπκογη οοἵης {οσννατά. 

Ἶ Ἡτοπα]γ ουηποσία λέγων νι νο {οσπίηα οπίσπος, Οἵ, Βαπί]εγ, 
Ον Ελαϊἰαγία, 189 "Ταν πεποταγ πο ομσία ἵπ Οναῖγ ροπαρα απά 

. Ῥτοθεκαίοπα, πο οϱἳγ ἴπ Όνο Γομήνα]α οἵ Ἡαοε]νως, Όαῖ οἵ οε]νος 
Ἱ Κοάν ἴουι απά ραήσα]ασίγ ἵπ Όνο Εἰσπείπίαν {οκ νο πο νεν 
ἔ πατο εαττίοά ἵπ ἴἶνο ῥγουυκαίου ἵπ οασία, οαί οἵ νο 1νογ ανικοά 
“ α.ά ]ουγοά πο αποϊ]νος. 

μα) η 

... 
κ... 



οἱ (δη) ος ᾖδει (Μας), ἓν α οστίαῖπ οπποπδαίίουι οἳ ᾖδε, 
Ένα τοκάίηᾳ οἵ Εἶνο Μ85, Τῆο αἰταίαροτα οἵ Αραθλιουίος ἵ ἀοκοτυοὰ 
ὮΥ Πἱούσχας Βίου]υς, ΒΔ. ή. κκ. αχ. Ἠανίηα Όσον ἀο[οκιοὰ Ὁγ 
ἨΠαποί]εας αἱ Ἠίπιατα, νο ποτοά {ο Έγτασικα, απᾶ Ἱσατίαᾳ α 
βαττίκου πι νο οἵ ιν ἐγαπαίαττοά νο Ἐουί οἳ Ἠΐς ἴπουρα Ἰπίο Ἰάῦγα 
(1.0, 419), απά 9ο εἴναπρᾳοά νο βοαί οἱ να. 

ϱ 3 μοῦσα. “Α Ῥάμααρο Ππῤίπίοά οπα Ῥϊπάκαε, Παμε, Π, το 
ἆ Μοῖσα γὰρ οὐ φιλοκερδής πω τότ’ ἦν 
οὐδ' ἐργάτις' (Οπἱκ{οτᾶ). 

ο 4 ἐργάτις χαρίτων. ΟΙ, Απ. Ραϊ. νἱ. 114 ἐργάτιων εὐκλώστου 
νήματος ἠλακάταν. 

ϱ 6 περικρούων, αφοά Ὦγ Ῥαἱατοι, Π, 234 Ὦ, οἱ α ντοέ]ας Ὑε]νο 
Οτοξ]ος Ἱο αἄνογκατγ Ὦγ Οιτονεῖης Ἠΐς ασια τουπᾶ ας ποοῖς 

ΤΙή9 ππεαπῖηρ ἵν Ίνοτο οοπΏ γης Ὦγ ὑποσκελίζων Ὀε]ουν. 

κατεγλωττίζετο. ΟἩ. Αεἰκιορ]ι, Εφ. 353 

τὴν πόλιν . . « κατεγ σιωπᾶν. 
ἆ 4 Πιταναίῳ. Ῥίέκοο, ενο Νσέλ-ρίαοο οἱ Ατονεώσα, πης αν 
αποϊεπῖ οἵἕγ ο Λοοϊς, 

ἆ 5 ῥηματίσκια. ΟΙ. Ρα. Τλεααί. 18ο Α ὥσπερ ἐκ φαρέτρας 
ῥηματίσκια αἰνιγματώδη ἀνασπῶντες ἀποτοξεύουσι. 
Τ] Ἰθ4 1 Ιασγάσε οἵ ΟΎτοπο «πουροΔοᾷ Ατοηιώις ας Ῥτοίάσπέ 
οἵ εἶνο Νανν ΑοπάστΏγ, α ροβήοῦ γε λ]οὶι Ίνο τοκίρησᾶ αΏος ὑνεπεγ-αἷκ 
γδασς (1.0. 41 --ᾱτϱ). Τι Ἰ ποοδίοα (ο 8Υ Εἶναί Ίνα βίοςΥ ἰοἱά Ὁγ 
Ναπιοπίης ρἶνου πο ἰάθα οἱ Ἠΐς τοαὶ οἰναγασίοτ. ἘὨϊομοπος Τασία 
(ἴν. 8) θ.ὖ9 ναί Ίο ἀῑσᾶ οἵ ρατα]γεῖς Ὀτουρὴέ ος Ὁγ ἀπίπκίωρ, 

8 2 ὑπογλισχρότερος Τη Εἶνο ρββκαρο οἱ Ὠΐομ. Ἱ.. {ος γλυκύτατα 
ἐσχηκέναι Οᾳἵακοτ οοπ]οσίατεφ γλισχρότατα. 

ὁ λεγόμενος Οἰκονομικός. Τ]ο πνοτὰ 8001 {ο Ίανο Ὦδουπης 
Ρτοτετυία]. Ἠοῦν Χεπορ]ου απά Ατίκοίϊ]ο Ἰνιὰ νσν οαίκος 
οἳ (νο τἱα]ξ πιαπαρεπποπέ οἵ α Ἰνουκο]νο]ά, 

Ὁ 2 τὸ ταμµεῖον. ΟΙ Απίκος. Οεουν. Ἱ. 6. 4 καὶ ἡ τοῦ ταµιείου 
θέσις οἵκ ἔστιν ἐν ταῖς µικροτέραις οἰκονομίαις. 
ος ὑπόσοι γοῦν, “Βοπιο αἱ αἲὶ ουοπία) {, ο. πλνοξίνας πικηγ ος 01, 
Ὁ 6 τὸ ἡδὺ δαιγήσοµαι. Ῥίαῖ Μον. 63 Ο Ίναρ αποϊῖνεγ απππαίης 

εἴοτγ αΌοιξ Ἰαογάςε απά α τῖπᾳ. 

ἆ ᾳ τὴν ἀκαταληψίαν. Ο. Βεκι. Ἐπιρ. ΡΗΗ. Ἠψρ. Ἱ. 1 τοῖς 
ζητοῖσί τι πρᾶγμα ἡ εὗρεσω ἐπακολονθεῖν εἰκὸς ἡ ἄρνησιν εὑρέσεως 
καὶ ἀκαταληψίας ὁμολογίαν ἢ ἐπιμονὴν ζητήσεως. Οἶο, Ερ. αἆ 1. 
αἩ, 1 ΄ᾳπκο εταπὲ οοπίτα ἀἁκαταληψίαν Ῥταεοίατο οο]]οσία αν 

“δ. 



ροκ χτν. 6ΗΑΡΑ, 6, 784 4 

λωουνο, γωωτοα! ἀράῖ’ Ζε]ΐετ, δορίίοα, 631 “Τῆνο Βέοίο αγρα- 
παπα ἵπ (νους οἱ ἱττοκϊκευ]ο Ἱπιρτοκείοπς Αποθηζισις πηοί Ὁγ 

ο ακκοτῖης Οναξ απ ἰπεγησδἶαίο «οπησέμίηα Ὀεένοεη Κπον]εάρε απἀ 
Ότο ορίπίου, α Κἱπὰ οἱ οὐ γλεξίοαι ϱΟΠΙΣΠΟΠ {0 {]νο γνίφο απά {ἶνο πηγνίθο 
ο καοῖν ας νο Βέοίο κατάληψις, ἵ9 ἱπουποσίναυ]ο, ΟΕ. 133 ὃ χ, ποίο, 

“86 Ὁ 6 καγχάζων. Ο. Βαυτίας, Ραὐ. 99. 8 
λύκος ἐπ αὐτῷ καγχάσας “ἐγὼ τοίνυν 

Χαίρειν κελεύω᾽ φησί. 
τα θωτέρᾳ ληπτοί. Ο. 136 Ὁ 4, ποία, απᾶ Ο4ἱομ)ς ἀεφοτίρίίου 
οὗ Ένα εἶανος Γπίτοδαοσά Ὦγ Μεπαπάος ἵη Ἰνς οοπιεάἼεθ----Δακοῖς τισι 
«αἱ Τέταις οὐδὲν ἡγουμένοις σφίσι πεπρᾶχθαι γοναῖον, εἶ μὴ τρὶς 
ἑξακατήσειαν τὺν δεσπύτην. λοίπεκο, Εγ. Μεπαπά. Πποεγ. δτ]. 
- Τὴς θείας πετο αΏογναγάς οπ]]οὰ Παοἷαης, απά {νο στης 

ΈΏπεαα ας νο κατηο ας Ώανας, Βίταῦ, 494 Δακοὺς δὲ. . . οὓς οἶμαι 
Δαύονι ««λάσθωι τὸ παλαιών Δφ' οὗ καὶ παρὰ τοῖς ̓ Αετικοῖς ἐκεπό- 
λασε τὰ τῶν οἰκετῶν ὀνόματα, Ρέται καὶ Δαῦοι. 
6 1 τοῖς Σγωϊκοῖς . . . ἤκουσαν. Τὴο οοπδίταςίίοι ἵν πο ὙΕτΥ 
αευα]; ἴναξ φοο Ἠσαι, Π. αν]. 615 

δύνασαι δὲ σὺ πάντοσ᾽ ἀκούειν 

ἀνέρι Ἱ. κηδοµένῳ. 
-- βορῦ, ΕΙ. 226 τίν γάρ ποτ ἄν, ὦ φιλία γωέθλα, 

- πρόσφορον ἀκούσαιμ) ἔπος ; 
τύώι Φρονοῦντι καίρια ; 

ᾱ ϱ ἁλοξάσιφ. Ος, Ὠίομ. Ἱ.. η. 164 μάλιστα δὲ προσεῖχε 
ο «νς οὖν οὐῥὸν ἀλέβιοτον «να. (ο. Το, ἵν. 16 

4 Ορίπαάσσσαι απέσα, Ύὔ.1α ἵπ οπππος ἀεβηίοπος καρετίοτος {η- 
Γι εἰακίπνυς, νοἰυμὲ (Θεοἱςί) 8.96 ἱπι]νος[]]αση αακοηκίοΏση.) 
ει 186 ο ᾗ ὑπαδόμενος, κ Γπουττοσί {οσπι {ος ὑπιδόμενος. Οἵ, Εις. 

Ίο. 10ς1 κῶς; ἄρ' ὑπείδον ποῦθ ὃ κἄμ) «ἰσέρχεται ; 
4: ὁ Κερηναῖος Αρίστιππος Τικ ουα]ά οπ]γ ὃς νο γοπυκος 

Αεάρρυς, ϱτππάνοα οἵ να Ίππο (ποια ἀἰκοίρίο οἵ Βουγαίος ; 
εος Ὀοίονε, Ἰό4 ο. Το ποπικίηάος ος νο οἰναρίας, ουποσγη πα (νο 
«αοθκκο οἵ Ἰαεγάσε, ἴ ναρροιοά Ὦγ Οαἱκίοτά {ο Ίανο Έθου 

αάροά Ὦγ Εακουίας οι νο νοκ οἵ Νωπποπίος, 
4  Εἴωδρο, Ο, Ταΐΐες, Οµήκες, 179 ' Ατοηισις ννπς ϱ.ο- 

ἐεεδοά ἵπ νο εἶναίν Ὦγ Ἱαεγάοι οἵ Ογτοπο,. Βαίοτο Ἰήα σαι ενα 

Ἰαέέας Ἰαπάσά ονες νο Ἰνοκδκλήρ οἵ νο Βεϊνοοί (8.0. 41 0-4) ο νο 
Ῥήοσαεκης Τεἱοσίοι ανά Ἐναπάσς, νεο οτο {οἱ]ονιοά Ὁγ Ηοροκίπυς 
(Πορ κα). Βαι πείνεγ οἵ Όνωα, πος οἵ νο του οί ἶνα Λολάο- 

.”ν 



73464 ΤΠΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 408ΡΕΙ, 

ποἰεῖαηα πν]ο απο ππεπ οποῦ {γοπα Ον ροτῖοᾶ, ἆσ νο Ίκπονν πιοτὸ 
Έναη νο ρεποταὶ {ο Όναί νε τοπιαἰπεὰ ἔτας {ο νο ἀῑποσείοα 
αίτιο ους Ὦγ Ατοηιμιι Το ατοκίον ἵν Όνο Ἱπειροτίαπου οἵ 
Οαγπεαάσα, νο οἳ Οηἷς ποσοαπέ ἵν οα]]οά νο {οαπᾶςς οἳ νο 

τά ος πενν Λοπάσπιγ Ο, Βίάοτ απά Ῥτ, 44. 

8) Τ57 Ὁ τ ἐκδεέάμενος παρήγησιν, οὗ χρεών. ον 
παρήγησω ἵν {οππιὰ εφονε]νοτε, απά Ὠϊπάοςί (Ῥναεί. κ, ποῖο) 
τρ] αἀορίς νο περ]οσίοά απιεπάκείοι οἳ Βίερίοπα, ρἰασοά 
απποΏᾳ Ἰα Οογγίφεπάα, παρ) Ἡγησίνου, ΄ᾳααο γετκκίπια οἱ, πἰαϊ 
ᾳποά εογναίο οὗ κετίὍοτο ἀοδεῖαί παρ Ἡγησίνου, οἳ, Τ]νο πιο 

ἵπρ νε] Ένας αι Οαγηεκᾶσα Ἱνανίπρ επουθοᾶσά Ἡεροκίπαα, ποιο 

ἀοσαίπεα Ἰνο οαᾳἩέ {ο Ίπνο ἀείοπάςα, Ἰνον Εἶνοιο νεο Ὕετο 

υπβλκα αυ] απά (ναφα νελήοἩ κά Ὄνσδευ ακκαἰ]οά, πορ]οσίοά Οία, 

ἃοι. Τε ἵ9 πο ΠδοδαδαΥγ ἴο τοϊαίπ οὗ, «ἴπου χρεών ἴ9 υπο Ἰκο δέον, 
ἐξόν, προσῆκον, ἃο., 89 ΑΠ ποσυκα(τνο αὐφο]ωίο: Ἠάί, ν, 6ο χρεών 
(π. 1, χρέον) µιν μὴ λέγαν; μας, 11, 4ο ὑμεῖς ἂν οὗ χρεὼν ἄρχοιτε. 

Ὁ 6 Ἠγε. . . καὶ ἀπέφερεν, ᾖ. ο. ποιά ἄεπγ νε]ναξ νο Ἰνᾶ Ταος 
αηγπισά. 

Ὁ Ἰ ἐξαρνητικός τε καὶ (καταφατικός). γεν ασ] ἵπ Ῥ]ϊαε, λίου, 
το Ὦ ΄Καταφατικὸς εἰ ἀποφατικός, α[ἴγπιανα εἰ πεφαπε, ία απ 
αριά ἀἰα]οσίους: αά τοκἑαοπάντα Ναπιοπίο αραᾶ Ἐπκοῦ, 
Ρπαερ. Εσαπφ. αῖν. 8. ]31 Ὦ ἆς Οαγηποπᾶο κοτῖνοπεῖ, ἐξαρνητικός 
τε καὶ καταφαντικὸς ἦν, Ἱερεπά ατα επἶπα καταφατικός.’ 

ϱ 6 περιερχόµενος Ἠάι. Ηἱ. 4 σοφίῃ γάρ µιν περιῆλθε ὁ Φάνης, 
Ατίκίορὴ, Εφ. 1143 εἰ σοφῶς αὐτοὺς περιέρχοµαι. 

τῇ φαρμάξα. (1) πιεδίοαὶ ἐοαηοπί,' Ρα, Ρλεὖ, 46 Α οὐκ 

ἄλλης δεόµενα φαρμάξεως; (2) ' νεολ πρ, "Πα ἴέοτγ,᾽ Ἀγπερος, 194 Α. 
Φαρμάττειν βούλει µε, ὦ Σώκρατες. 

ϱ Ἰ συγκορυβαντιῶντας. Ῥ]α. Γλαεάν. 438 Ὦ ἕέα τὸν συγκορν- 
βαντιῶντα. 

ο Ἰ--ᾱ 2 ἔλαθε. . . χρημάτων. Τ]α οοπκίτασίίοα απᾶ πιοαπίης 
οὗ Ονί ἀἰβλου]ὲ δεπίεπος ΤΙΑΥ ο Ἰνοοί ἀεετταίποά ΟΥ Ὀορίππίπα αἲ 
Όνο οπᾶ, ὮἙὮγ τῆς ἁπαξαπάντων ἀναιρέσεως χρημάτων, νο ονας- 
τουν οἳ αἲϊ Οπρς, ἵ πποαπξ “νο ἀσπ]αὶ οἱ αἲἲ οτί αν” 
νελτοὮ να (νο {ανουσίέο ἀοεϊτίπο οἵἳ Ατοζηιισις: οἳ, Οἵσ, Ώε Οµαι. 
1, 18. 6] Ατοζηιιας , . . Ίου ππακίπιο αττραϊε, πΏηϊ θµο ουσ 
απσά ααἲ φεπκί ας απέ απίππο ρετοῖρί ρομαίε Τήνου νο πβαϊείνο 
βεπίεποε μὴ ᾖἠσθῆσθαι, πεπεῖσθαι δὲ κ.τ.λ. ἵ9 ενα ερεχερεκία οἵ ἔλαθεν 
ἑαντὸν ... ἐξηπατηκώς, απᾶά νο ροΐαί οἵ νο οἱ οίσι ἴ ναί “να 

96 



Ἡε, ἵνα να οοπγ{ποδά οἱ εἶνο ἐτα]ι οἵ Ένα απρατηεπίς νε λ]οἷι 
Ίνα ακοά ἵπ (ἶνο οοπσκο οἱ οτετλτοννίπᾳ αἲἲ ἐται.) 
ο. «ροίνα) Οἱ Ρίο. 1. ἰκ. Ἰ6 λέγεται δὲ σὸ Οὐδὸν 

ο ο ος ο ο 

ολ κ. ..ε - 

κ) 

ἁ Ὁ. μᾶλλον καὶ θετικῶς, ὡς ὁμοίων τινῶν ὄντων. 
7868 8 1 (προυδέδοκτο). ΟΕ. Ρία, Γλαεά. 88 Ὦ καὶ αὐτῷ µοι 

4 ποῦτο προνδέδοκτο. μας, η]. 18. 
α 8 ες τὰς ἴσας, 8ο, πλάστεγγας, /Ἱνανίπᾳ Ὀτουρ]νέε ἔἶναπι ἕο απ 

6τοη αοα]ο. Ρα. Τί. 63 Β ἱσταίη τιθεὶς εἲς πλάστιγγας. 
Ὁ ἡ Καρνεάδης. Βεχὲ, Ἐπρ. Λάο. Μαίλ. η. 159" Βαΐέ Οατηδαᾶσα 

ορροιοά ποὺ οπ]γ εἶνο Βἐοΐσα, Όιέ αἰκο αἲὶ πιο ποτο Ὀοίυτο Ἰίπι {πι 
τομαχὰ {0 ἐἶνο οπἱεοσίου. Ἱπ (αοξ Ἰίν Πσνέ απά ούσωποτ ΔΕσωπιθΏέ 
αραίααὲ αἲἲ ο Ενα ἵπ νεο] Ἰνο Ἀβκππηος ἐἶναί (Ίνοτο ἴ9 αφοἰπ{οὶγ 

ο πο ετἰοτίοα οἳ (τα, πεἰέ]νος Τ6βδΟΣ, ΏΟς 86Ώ56, ΠΟΣ ῥτοβοπίαίοα, 
πος απγίης εἶνο ἵπ (ἶνο πνοςὶά: {ος αἲὶ Όνοιο (ακεν (οβοί]νος 
ἀοοσίνο αν.) 

ὀφνχαγώγα. ΟΚ, Χοι. Αλί, Ἀοογ. Ηὶ. 1ο. 6 ὃ δὲ µάλιστα 
ψνχαγωγεῖ διὰ τῆς ὄψεως τοὺς ἀνθρώπους, τὸ ζωτικὸν φαίνεσθαι, πῶς 
τοῦτο ἐνεργάζῃ τοῖς ἀνδριᾶσων ; 

ο στ Αντίπατρο Ῥϊαε, Μου. στ Ὦ «Ἐος νο Βέοίο Απεζραιοτ 

πο πας, οοσαἱηᾳ]γ, ποἰεῖνογ αὖ]ο πος ΝὴΠ]ίης (ο 01ο {90ο {ο {δοο πέν 
ος Οτπεκᾶος πε τυκλίπᾳ πι {α11 θουά προῃ ἴἶνο Ῥοτοὶ, Ῥαέ Ὁγ 
ος ππίηα απά ΠΕ ηρ Ἰής Ὀουἷκ νε εν αγκαποεπίς αραἰπαέ Ἠΐπα Ίνο πο 

Ένα κΙσΏ της οἵ Οαἱαπαοῦοας, 1.6. οΏς νεο αουές γε τ]ι Ἰής Ρος. 

65 ζἀγωνιῶν), Ὑ {ρε πιατᾳ πα] οοη/εσέητο {ος ἀγωνιᾶν, ἵν εαρα 9 
οἳ ἔπο ποοκπίηρ» : (1) αἰνίαρ θατηοσ)γ, ας ἵπ Ὀοπιοφεὴ, Μίά,. 53 

ἀναλέσκοντας ἀγωνιῶντας, Ὠίοά. δΐο, χΕΙ. 63 ὑμεῖς δὲ τῆς θαλάττης 
οὔχ ὑπὲρ ἡγεμονίας πεζῆς ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἀναστάσεως ἀγωνιᾶτε; (2) δοίηᾳ 
αὐκίουα, “ ἀλαίσοκκοά,' ' ἰροπος,)  ἵπ Ρἰα, Ίψε. 21ο Ἐ κατι- 

λὸν .. . αὐτὸν ἀγωνιῶντα καὶ τεθορυβηµένον. Ἰπ Όνο Ἰδέίοι 8οπ86 
Ίσα ἴξ πιαΥ ἴο τοπάστοά, να ἰποπάίηᾳα, Ονουρὶν {π ρτεαέ {δας, {ο 
ψτίεο κοιπσ η.’ 

ο 6 οὐδὲ γρῦ. ΟΕ. Αεϊμορὶι, Ρίωέ, 1] ἀποκρφομένῳ οὐδὲ γρῦ. 
6 6 βιβλία κατέλιπε. Οἵ, ος, ΕΥ. 469 'Οαπι οὐ (Ογποκάο) 

Φἰρἰκδίκεως οἱ Απεζραιος ρἱωσίλνως γοἱ πα π(νας.) 
6 8 καταδόέαντα. Τ]νο Γπεταπκίείνο 4σΏ κο οἵ Ον {οσπα ἴ τατο, 

Ἐαε νο ἐγαπκίήνο 69ο οοσασν (ποφασαγ ἵπ Ἡστοδσίπα, Τὴα 
ῥακείνο οὔσωσ ἐπίου ἵπ Απηρι, ΟΥ, Ἡ. ατόθ. 34 καταδοχθεῖε 
φονεὺε εἶναι: [υλά, εἰκύτως ὑφ᾽ ὑμῶν καταδοκοῦμαι, ΄ἵ απ παζυταΙ]γ 
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επαροσίοά ὮΥ γουι.. ος, νε ας. Π. 48. 1δι “Οµτησκᾶ(α νία ἵπ- 
στο (119 ἀἰοσπά{ αἲ νατίοίαα, αἱ παπα ππασσα ἵπ Ες καὶ 
ἀλερυ ια οπίυας τοπ ἀε{οπάὲ 4.απι που ῥτουασίε, πα αι ορραᾳ- 
πανί παπα που ογοτίοσε.' Τι ο ἱπιρηοά ἴπ καταδόξαντα Όναί 
Ο19 {οτπιάκυ]ο Ῥουγες ΎγΑς τορατάοά νι «οσο φααρίείσα, 
4ἀό ο, Ὠίομ. Ἱ,. ἵν. ο. 6. Τϊο αοοοαπέ οί Οιτποκάσς ἵη 

Ώήομεπον ἵ9 οήεβΥ πηπάο πρ οἱ αΏ]γ κἰοτίοα, Ὑοςγ απ] κο ἐἶνο θα1] 
απά οαγο(α] αοοοαπέ οί Ἰήφ αγκίοπι ἵπ Βεχίις Ἐπιρίείους, Αάο. 
λία(λ. νΗ. 169. 

ἆ ϱ τῆς διατριβῆς, νο Βο]νοοὶ,) 1. ο. ἶνο ρίαου οἱ επάγ. Άνευ. 
35ο ἱπίτ. ἀναστήσας δέ ποτε τρόπαιον ἐν τῇ διατριβῇ. 
180 α 6 καπηλικώτερον, Ηεγα]]γ, ἵπ α ταί]νας Ἰναεἰκοτίπα νναγ.) 
5 ο Τεΐϊος, Οµέπες, 173 ' ΑΠοτ Οατπεσος νο ΑοπάσπιΥ ας 

ουπάποίοά Ὦγ Ἰ Ῥαρίϊς, τη νο γοσηµες Οατησαᾶσα, νου 
Οπαίος---Ὁγ Ἰνουν {ος ναί α- {ενν Ύδατα, απά νου Ὦγ Όνα πο 
ἀἰκιπριἱκ]νοά οἵ νο Ὀοὰγ, ΟΗἑοπικοίνας νο Οατναρίπίαα, νο 
οπηποί Ἠπνο Όδεν Όογη {οι 176 8.0., δπᾶ ἀἱοᾶ ος ετοι” 

α 1ο Τά, 28ο “Ῥ]]ο οἵ Ἰωτίδεα, «Ίο Ποά {ο Ἐσπιο αὔοσε 
88 Ἡ. ο., ποτε Ἰνο νγας ἴ]νο ἔδαεῖνατ οἳ (Ἴσυτο, απά αρροατε {ο Ίνα 

ἀῑοά αὓσαί 8ο Β. ο., (8) νε ραρ{] απά 6ποοθακος οἱ ΟἨοπικσίνας, 
.. Αθινουρ Ίνο ]οΐποά Οαγηεκᾶσς ἵπ οοπίτονετίηᾳ Ένα Βιοῖς 
ἀοοσίτίπο οἵ ἴἶνο οτοτίοι, απά τοπατὰσά απ αὐφο]αίοϊν οστίαῖα 

Κπον]εάμο, 4 οοποερίίου οἵ Οήπρα, αν ἱππροφαίυία, γα ἵνα που]ά 

ποί ἆεπΥ αἲὶ ρονετ οί Κπον]θάμο, απ πικπίαἰηδὰ Όναί Ατοζιισος 
απά 0αγπεκᾶσς ἀἷά πο Γπίοπὰ {ο ἀευΥγ Π. Τῆστο ας απ ουνίους- 

η6μς (ἐνάργεια) νε] οτεκεεᾶ α Ρετίοσί1γ ατο οοπν]είοπ, Ενουρῖν 
Πτ ἀἱὰ ποῖ ααία {ο νο αφο]αία οετίαἰπ{γ οἵ νο οοπουρε,’ «ο, 
βγω. 89: Τωο, Η. 1, ν. 3]. 

Θ] ο 3 ἐξιτήλου. (Οἵ. Ηά:. 1. χ ὡς µήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων 
τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται κ.τ.λ. 

ο 6 διαίσθησι, Τὴο κα υαπίνο ἵ τατο, ος. Ρίαε. Ρλαεάν. 
459 ΛΑ ἀγνοοῦσι διὰ τὸ μὴ ἱκανῶς διαισθάνεσθαι. 
140 ἆ Ἰ ἐξ ἀνθρωπίνων στοχασμῶν κ.τ.λ. Ο ασ. 
ᾱ το Οη Όνε Ερίμίε (ο Απεῦο 66 φ Ὁ αχ, ποῖς, 

10] 741 ο 4 τὸ µέρος τοῦτο, ὨΑΙΕΙΥ, νο παίυτο οἳ “νο ᾳοοά.) 
ο 4 Εή]ο ἆαά,. ἄε Γπουγγωρί, Μωπάί, 49] (Μαπρογ) ΄Βοῦνας, 

απά Ῥοψείάοπίτας, απά Ῥαπποίπα, Ίπεν οἵ ατεπέ Ἰεατηίηςρ ἵπ νο 
Βἰοΐο ἀοσίχίησα, αἱ 1{ οιάδεπΙγ ἱπαρίτοα, αὐαπάσηοά νο Ενουτίου 
οἵ οοπαρτώοῦ απά τορεπετασα, απά οπππο ονος {ο νο πιο 
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ο ἀῑνίπο ἀοσσίηο οἵ Εἶνα ἱπουτγαρυΗεγ οἱ νο γνοτ]ά.” Ο{. Πυἱὰ. 6ο 
το ος Όνο ορίπίους οἱ Βοδε]νας. 
ος ᾱ ἡ Περὶ τῆς ἐκ λογίων φιλοσοφίας. Ο{. 133 9 9, ποίς, 

Π48 4 ι Χαλκόδετος γάρ. 966 411 ὃ 2-Ὁ 6, απ {νο ποέες (νετο. 
Ὁ 4 στοχασμῶν. Οἵ. «ἲτ Ὁ 4, Απὶκίο. ΕΛ. Νίο Ἱ. 4. ὅ «ὖ γὰρ 

καὶ Ἠλάτων ἠπόρει τοῦτο καὶ ἐζήτει, πότερον ἀπὸ τῶν ἀρχῶν ἢ ἐπὶ 
τὰς ἀρχάς ἐστιν ἡ ὁδός. 

Ὁ Ἰ παρ αὐτῶν εἰρημένα. ΟΕ Ἱαἡι ἆ . 
ἆ ὁ ἐπανατενάμενοι, ΟΙ. 738 ο 6 ἀντιγραφὰς δὲ ἐπανετείνατο: 

Ὀαῖ νεο η νο αἰτίοί παἰάἁ]ο 8εΏδο ἴξ ππεαης ' Μανίηρ αἰτείε]εὰ 
Ενοπικεῖνος πρ, 1. ο. ἴπ αἩ απτοραπ{ ΠΛΗ ΠΟΥ. 
11] Τ48 ο 6 ἐπιστάμενον ἀπιέναι. " Υετῦυτη ἀπιέναι αἀδίθυπη θε 
πέ η Ἰΐπο: ἀίκοιάετε οἰσίογεπι επι νπκαπε ’ (Κπετ). 

ἆ 4 ἀστρονομίας Ἐπδ,, ἀστρολογίας Χεπ. “ Βίο ἀστρολογία Ἰάετα 
οί αποᾷ ἀστρονομία. Βἱο οἴίαπι Ἰαὐπὶ 4 πτοβο αρίαεἰς φοτὶρίοτεν 
ἀῑευπί αεἰγοῖοφωα οἳ αε(γοἰοφία, ΏΟ αβίγΟΠΟΠΕΙΩΑ, αλίγοποπεία, 1 ΔΠΛ: 
απ. οξίατα τουσ απι ἀστρονομίας ἵπ Ώρα Γαἰξ ̓  (Κὔλποτ). 

ἆ 8 νυκτοθηρῶν, ϐΟ. Πος, 04. 1. χ. 15 " Μαπεί καῦ Ίοπο {τπὶρὶάο 
τεπαίογ.) 

Π44 α 4 ἀσταθμήτους ἀστέρας, ϱΟ. Ῥ]αε. Μον. 893 Β Τῶν ἀπὸ 
Ἠνθαγόρον τινὲς μὲν ἀστέρα φασὶν εἶναι τὸν κοµήτην τὸν οὐκ ἀεὶ 

Φαινόμενον κ.τ.λ. 
6 6 λίθον διάπνρον. ΟΗ. 8346 Ὦ 9 µέδρον ἢ πέτρον διάπυρον. 
ᾱ ᾳ Ἐπιστολῇ. “Απ {ο Εἶνο βενεν Ερίκ] αἰτίυπέεὰ {ο Χεπο- 

Ρΐνοα, αππσπς νο οπο απά {οτίγ κο-σθ]]εά Βοεταίίο Ερίφειες, (]νο 
βαΐπο τοιατ]ς αρρ]ίοι {ο Έἶνοπι α {ο πιο ο Ώνο Οτοεὶς Ἠίαγατγ 

ποπιαῖπα οἳ Οναί οἶσκα; 1νογ απο Ἱηοτο τνοκοτίοκὶ ο8καγ» (6, Ίσα, 

ἵπ Βπώής Ρία, 6. απ Ν. Βίοφγ. Η1. 1493 α). 
ἁ ᾗ Λἰσχίην. Ο. Ζοΐ]ετ, Βοσγ, Βολοοίε, 346, ποῖο. Αοκολίπον 

παν α ἀἰκείρίον οἱ Βοεταίος (Ρ]άε, Αρο. 43 Ε) απά αωέ]νος οἱ οογἑαίη 
| Βοεταῖο Ὠαίοχυος πο που οχέαπε, Όπο οἱ εἶνο Ὠήαίορασς ο0η- 

ἑαΐίποά αὖ αππσκίηρ ἀοπετίρίίου οί 4 οοπγογκαέοῦ Ὀοένθοη Λαραεία 

απά Χοπορβου απά λα γε (α, ρτονοτνοά Ὦγ (ἄοσγο, 1 Πποεπέίοπε, 

{, 1. δι. 
13] 465 Ὁ 4 ἄγασθαι .. « διαπονουµένφ. Ο. Ηάε. ἵν. 76 ἀγά- 

µενοι τῇ πυρ. Ῥ]αι, βγπρο.. 418 ΑΛ ἀγασθέτε τῷ ἔργφ. Το 
ποσυκα εν νο 9 πα ε]ν Ἱποσο ουκ]. 

Ὁ { φέρα. νεο ὑαίως πο κα υ]οσί {ος φέρει, νο οοπτασίου 
ας ἱπουπρ]είο, ο ἶνο ἑακί ρτουαὈ)γ οοτταρί. 

πο ο ΡΎΡΡΗ  πα μ  μμσ μμμ Ἡ μμσν 
Ἶ ον ἴ αλ Ἐη . αι ο . . ΡΜ μις 

: | 

ο Ἡ ο πο 5 

.ὖρ 



7454 ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ΘΟ08ΡΕΙ, 

ᾱ τ Ῥ]α, Αροῖ. 2ο Ἐ τῆς γὰρ ἐμῆς, εἰ δή τίς ἐστι σοφία καὶ οἵα, 
μάρτυρα ὑμῖν παρέξοµαι τὸν θεὺν τὸν ἐν Δελφοῖς... πμ, 
Πνθία µηδένα σοφώτερον εἶναι. ο 

4 5 Σικελιῶτις... τράπεζα. Ῥ]α. Κερ. 4ος 0 Τῖνεα κα Ἰκροπα, 
0 ωά,σνα ἂν ων αμρωνν αἱ οπαμμαιωμν 1) 
τατίαιγ οἵ ἀλ]νος, Αλαν, χα, 6] 0, 

ἆ ό Πλάτωνα αἰνιττόμενος, Τλιο αἰλωίοα ἵω {ο Ῥἰαίόὴν Ῥγέλια. 
ποτεαη {οπάσηείος, Ἰής γἰαέ {ο Ἐργρί, παπά Ἠ]ς τοκἰάσπου αἲ νο 
οσυτί οἱ Ὠΐου. ΟΕ. Ερίη. ΥΠ. 316 ἑλθόντα δέ µε ὁ ταύτῃ λεγόμενος 
αὖ βίος «ὐδαίμων Ἰταλιωτικῶν τε καὶ Ἄνρακουσίων τραπεζῶν πλήρης 

19] Ἰ4θα ι ψνχῆς ὑλκόν. ΟΙ. Ρἰα. Κερ. 61] Β ὀλκὸν ... ψνχῆς 
πρὸς ἀλήθειαν «ἴη ἄν. 

Ὦ 4 τετεύτακε. Τη» ουττυρὲ τοδάῖωρ τένευχε Ίπ Ῥ]αίο Ίναυ Άη 
οοττοσεοὰ {τοτι Επκουίας απά νο ουάεκ Ῥατίκίπας, ΟΥ. Κανηῖς, 
Τέπ, Ίεχ. Τετάζων' πραγµατενόµενος, ἐνδιατρίβων. ΑΠΙΟΠΕ ΠΙΝΩΥ 
μυμοκν νω κ ομά ἁμμυυς 

Ῥμσγπ]ο]ι, Ἀγείαε μάστιγα δ ἐν χεροῖν ἔχων τευτάζεται; Ῥ]αε, 
(Οοπιἱεικ) Χαπίγίαε ἦν δὲ θόρυβος τενταζόντων. ' 

6 6 ἄγον. «Αραά Βωδίααι οσίρίκαι αἱ ἄγω θωάρ 
ππυ]έο τακρῖς Ύπατη Ἠοίπου ἡ]ιά (ἀγαθόν) ποιῖ ρἰαοσί’ (8εορ). 
ε8ίο εκ Επκευίο τεροφαίταυς ρτο ἀγαθόν, ροφπ]απέο βεησα οἱ Ῥτας- 
Ροείεἶοπο πρός, 4139 9 00 µάθηµα Ῥοπάστο που ροίσαέ’ (Λ4{). 
Τεπεπάα ον Ἰοσίο ναϊμαία, τοσο οπίτα ἀῑείξας ἁγαθὸν πρός τι’ 
(Βια11 0). «ἀγαθόν ἵς {ο ὃο ἔακεν νε τοιοῦτον απᾶ πο ην 
µάθηµα. .. . Τ8 ν.τ. αν κ σαν 
Οµωρύο!!). .. 

ἆ 6 πάντα δεῖ ἀνήκειν. ἀφήκεω (Ῥ]αϊο). ε Αριά Εωφοδίαπα Ἰοείέας Ἅ 
ἀνήκειν, 4η ποτ πάντας Ῥτο πάντα. κ αὐο | 
Ροἱοκέ, αἱ πάντας Ώοι Ιέοπι” (Βἐορ]). - 
747 4 1 πυκνώµατα. Βινς Ρία, ΟΚ. απἁ Κ. Απιίη. Ἴπδα Ἡ 

«Νο νο ἔννο Ἰοψιοσέ Ιπίογνα]α οἱ νο ἐοίγαοἰιοτά ἐαΚοα ἑοφοίνας 
ποτο Ίοας Εναν ἐἶνο τοπιαἰπίηρ οΠ6, ἐἶνοθο ἔννο ννετο φαἱά {ο {οι 
ουπάεπκεὰ ὑπίεγοαί (πυκνόν)᾿ 89ο (ἶνο οχ]κικέἶνο ποῖο οἱ Βέαλ]νασι 
οἳ Ρἰαε. 1109. 811 Ὦ., - 

8 Ἰ κολλόπων. Ο6. Κωλνηϊς, Τη, Γκα. Κόλλαβος τὰ σῶν χορᾶδ α 
ἐπιτόνα.. Οἱ. Ἠοιν. Οὰ. χα. 96 κ 4 

ῥηϊδίως ἐτάννσσε νέῳ περὶ κόλλοπι χορδήν. ν 
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-0ς Ἰοῦοος, Ῥληγη. Κολλάβους τοὺς ἐν τῇ λέρᾳ ἡ μὲν ἄλλη δ- 
᾿λεκτος λέγα; οὐ φροντὶς Ἱπποκλείδῃ φασί σὺ δὲ ὡς ̓Αθηναῖος λέγε 

το 4 ἐρήσεσθαι, οοτταρεοὰ ἵπ νο Μ8Ε. οἱ Εικεὺίας Ἱπίο «ἱρῆσθαι, 
πεὶν { ααἰέο ἱπαρρτορτίαίς, 

Ὁ 8 πρὺ ὁδοῦ κείσθω, ΟΕ. Απίκος, Ροή, ΥΠ, 4. Ἡτ νῦν δὲ 
τοσοῦτον ἡμῖν εἶναι πρὸ ὁδοῦ γέγονεν. ἸΤοίά, Ώε Οαεῖο, Η. τα. το 
πάντα πρὸ ὁδοῦ ἐστι πρὸς τὸ ἄριστον. 
σ Περὶ τῶν ἀρεσκόντων. Οπ Ῥ]πἑατε]ι, ἄε Ρἱαοἰες Ρλοκορβογωπε, 

κ.ο Ὠ]οῖα, Ποποφγαρλί Ογαεεί, Ῥτοϊοροπποηα, 1-41, νο οἰθατίγ 
Ῥτογος ναί νο τοαὶ απέ]νος οἳ εἶνο οοἱ]εσίίοη ερἰοπήσοὰ Ὦγ Ῥία- 
Εατοῖν να Αδείας, α τ]γειοτ]είαη νν]νο Ηνεά ἵπ νο Εἴππο ος Λαρικίας, 
απά νε Ἴονς ααλοτκἱρ Ὕγας {ογκοίεν Όντουρ] νο ρτεκίατ τοραία- 
σα οἵ Ῥ]αίατεὴῃ, ΟΙ. Τηπεσδοτες, Ον. Αῇ. Οµγ. 35. Ἰ Πλούταρχος 
δὲ καὶ ̓ Λέτιος τὰς τῶν φιλοσόφων ἐκπαιδεύουσι δόξας. 

σ 1ο ἐξ ὧν παραθήσοµαι ταῦτα, Όη νο ποσπταςΥ απά ΠάεΙΙίγ 
οἳ Ένα οχέταςί» πιπάο Ὦγ Επακουίης 9οο Ὠ[οῖς, 1ρίά, 5--το. ἨΜαε]ι ος 
Ένα (οοπίης οχίταςσί Ἰκά δει ρτονἱουκΙγ αποῖοᾶά ὮΥ Ῥ8.-δαρίπ, 

Ἴ («ρλονι, αἲ Οεπεήεε, 1, 
τος 14] ἆ 5 "Εαπάσπι αοσυταξίοπετη (Βαν).) ἵπ οοἰοτῖα οχουτρείν α- 
ος ἀπίασί ου, Νάπα ταγας εαπέ Ῥτο εχοεγρέογυτη απη Ὀάέα πππζαέίομος, 
Ἱ Ὑοΐσε, Ρίω, 1. 4. 1 Ῥοδὲ Θαλῆς ὁ Μιλήσιος αάάΙί εἷς τῶν ἑπτὰ σοφῶν. 
ε Μοκ ἀπεφήνατο απεξαπα ο.έ απ άῑίο εἶναι, οπρ[(π]οφπθ βπΙίο οἰπια]ε 

ταῦτα μὲν ὁ Θαλῆς, ἆς Ύὖα Γοσπια]α αἰπαιναφαπε οµίέ α. Ῥϊπάσσβ ας 
| Ῥεπεί, οὔἵε, Τ. κἰκ. ’ (Ὀἱοἷε, ηά. 8). 

4 1 Δοκε,.. Μίλητον. "Ῥ]αέατείνας πὲ ρτἰποῖρίο αἑαέῖτη ΑΠΑΤΗ 
καρίεπείαπι ομεπίατοί ἱππροτίαπο ροδί ὕδωρ Ίου ἰπίοτροϊανίς 

(Ὀιεῖςκ, Πμἱά, 61). 
48. 1 Τε οἱ μίηαὶ τεκδίπᾳ οἵ Αξίυς να γάρ, ο ἴπ 

εὐΠΜΕ(ΠσΠΟς οἱ νο ἀπίαπου {ποπ ὕδωρ Ἐν. εἰκπροά ἰπίο δέ 

(«Ππορίο,’ Πἱοίς, 1νίά.). 
πάντα... ἀναλύεσθαι, Όη ή Ῥαβκαρο οί. Ὠϊοῖκ, 179. 

α ᾗ πάντων (τῶν) ζώων ἡ γονή. Ο6, Ατίκίος, Μείαρλ. ἰ. 1. δ. 
ϐ 4 ΟΕ Ειαῖς, 5: Ῥκ,-δαε, ΟΥ, αά Ογαεο, ν. 
Ὁ ς Τεί]ες, Βπε-δοςγ. Ελήος, . 1] "ἨΊνογοκα Τηα]ου Ἰννά ἆο- 

εἴπτοά ππίαν {ο ο νο ρε άνο πιο οἵ αἲ πμ, Απαχί- 
πιπηάος ἀεβηεά Ομ οἱρίπαὶ οἰσοπέ αὖ- νο πβηίίο ος Ένα 
υπ] πι εοᾶ, γ νο ἰπβηίέα, Ἰνονονος, Ίνα 4ἱά πο απδσπαπᾶ, κο 
Ρἱαΐο απά νο Ῥγίναμοσσαμα, αὖ- ἰπουτροτεαὶ οἰσπισπέ, (ἶνο 6 π86Ώου 

«οἱ 



748ῦ ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ἄ08ΡΕΙ, 

οἱ πε ]οἲν οοκἰκν οχε]ακἰγε]γ ἵπ πβαΙ(γ; Όναξ απ Γπβηέο κας 
Οἱ: Ζα]λο, [μὰ. 26η. Ἔνο νου οἳ Απακϊπιαμάνς 1 οηεἱεἰροᾶ ὃγ τα 
Αγκίοι]α, Λία. μάς, ΗΙ, 8. τ. 

Ὁ 8 γώεται. Οἵ, Ὠλε]ε, ϱο, πιο αρροκία γίνεσθαι, 
διότι, Ρτε[οττοῦ Ὁγ Ἠγάσπαο]ι {ο Έἶνο τοπδίπᾳ διὰ τί; ποῖν 

99 {οαπά ἵπ Όνο 198. οἵ ῬΡ{αέατο]ι, 

ο 1 μηδὲν ἑλλείπῃ. Οἵ. Ὠλείε, 18ο; 7οΐ]ας, Τυἱᾶ, “ Λοροτάΐηᾳ ἴο 
νο πηππ ίππος ἐδκίίπποῦΥ οἱ Ἰσίος απλογς, Απακἰπικπάσσς πιαίη 
αγραππεπί {ος Ἰής ΕΊνδοςγ ννας ναί Όνο ἱπβπίία, απά Όνο Γπβηῖίο 
αἱσηα, ἆοθφ ποῖ εχ]νακέ Πδοὶ{ ἵπ ουηκέαπΕ]γ ρτοδισίηᾳ.’ 

ϱ 4 τὺ δὲ ποιοῦν αἴτιον ἀναιρῶν. Ζοΐ]ας, Ῥο-Βοσγ, Ῥδέΐου, |. 941 
“Της Απαχἰπιαπάστς ρεπιάνο ππαίίος γα πο α απ Μα νεὶγ 
ἀεετπιποά πιαίίας ἵς, Ὀνοτείοτο, ομτίαίη.) 

ἆ 3 ᾽ΑἉμαρτάνα, ΟΕ. Ὠ]ε]α, 18ο. 
4 ῃ συνεστάναι τὰ ζῶα. σοίίος δη ων. 

(Απακήπεπος). . . Οναί ἵπ πχοῦ απά απἰπικ]α νο Γπαρίγαξίου απᾶ 
εχερἰγαίίοῦ οἱ Όλο αἷτ 19 (16 οπ 196 οἱ οο]γοκίοη, απᾶ οἳ νο Πο οἳ 
Όνο Ῥοὰγ; {ο πἶνοι νο Ὀποκμίης 8.868 ος ἴν Ἰήπάστος, {ο 
νθοσππες αχεἶποῖ, Εἶνο Ἰνοῦγ ἆθοοιπροθος απ ρεγἱ]νος., 

ἆ 8 ἐπὶ τοῦ χαλκοῦ καὶ ξύλων. ΟΕ, Ατίκίοι, Μαίαρλ. ἵ. 31. τε 
οἷον οὔτε τὺ ξύλον οὔτε ὁ χαλκὸς αἴτιος τοῦ μεταβάλλει ἑκάτερον 
αὐτῶν. 

ἆ ϱ ἵππασος, (Οἵ. Ζεἱ]ες, ῬΏπε-βοσγαι. Ρο, Ἱ. 616. ΟΙ Πιρ- 
Ραδ19 ΄ Ώνο αποϊεπέ ντίίοτα 8θ0πι {ο Ίνανο ΚΠΟΝΝΏ Πο ποσο μα ν ο 
το ῶο {ουπά ἵπ Ατίκίοι]ο---παηεΙΥ Εναῖ, Ἰκο Ἠετασ]είέας, Ίνα Ἰοια 
Άτο {ο ἵνα νο ρεἰπα νο ππκκας. Το {αίλνος κἰαίαπσπία, λαέ ο 
ἀθε]ατεά Πτα {ο ο νο εί; ναί νο πικ ο ἀοτίνοά Οήαμε ατίκο 

οτί οἵ ἤτο Ὁγ τατε[ασίίοη απιᾶ οοπάεπκαἶσοα, . . . αἲἲ νους πηυκὲ νο α | 
ππετο Ίπίετεποςς {ποια νο οοππρατίφου ο Ἠπι νι Ἡσοτασίαίέαα, 

αἶπου ἴ]νο βο]νοίατα οἵ νο Αἰεχαπάτίαη οροσῖι ροββοκκοά πο νπόπα 
οἱ Μία ΟΕ, Απκίοί, Μυίά, 8. . 

748 Ώ 3 παχυµερέστατον. Ο{. Ζε]]ας, Πυἱά, Η. αφ, ποιο "Ον 
Όνο Ἰαίοτ νεος αφοτίνο {ο Ἠΐπι (Ηετασἰείέικ) τατείασίοι απά 
οοπάεπκαίἶοπ. Αοροτάΐηῃ {ο Ζοἱ]οτ εἶνο οτᾶοτ οἱ οΊναημο ἵνα πο 
Άτο, θασ], πναίας, υυὲ ' Ώσο 9 οἰαηροὰ Ἰπίο πιοἰσέιτο, απᾶ πηοἰφέωχο 
πιο οασ Ἱ 

5 7 ἀρχὴ ... πάντα. “Ῥ]αατοί αἁδίἑαπιοπέαπι οκ ἰπίεῖο .-- .. 
Εαπα ” (Οἱο]ς, Ευίά. 184). « 
59 Ἱη ΡΙαἱατοὶ νο ραταρταρ]ι ορίων ἀῑΠετεπί]γ: «Ἡρίοασων 
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ο 10Ο ΧΙν. ΟΗΑΡ., 14 74θα 

-οἳ Νοοεῖος οἵ Αέ]νοπς, Ἱνανίηρ εἐπδἰοά ρ]ηή]οφορ]γ ἴπ νο Βε]νοοὶ 
"Ἠεπιουσίέας, εαἱά λαέ νο ρτἰπιεὔνο καΏαίππους οἱ αἲἲ πρι 

στο Ἰωδνἰκίδ]ο Ῥοδίος ος, Β. 
ο Ἑ ν σώματα ἄτομα. Όπ νο παέατο οἱ (νο αέοπις οἱ Ὠεπιουτίέας 

ος κος Ζοΐ]ας, [υἱά. Η. 219. 
-Ἡ ἀμέτοχα κενοῦ, "Ἓ]ατο Εἶνετο Ατὸο πο ρατία, απά πο επιρίγ 

ο ἀπίστερασσα, πο ἀερίαοσπεπέ οἱ ρατί οπη οοσΗσ ) (Ζο]ες, 1υἱά.). 
ο 8 6 περιληκτά, οὐκ ἅπειρα, Ἐν. οοὰᾱ. ΟΚ. Ὠϊομ. Ἱ.. Χ. 44 καθ 

ος ἑκάστην δὲ σχηµάτισιν ἁπλῶς ἅπειροί εἶσιν αἱ ὅμοιαι, ταῖς δὲ διαφοραῖς 

Η που]ᾶ αρΡροας Οναὲ Εἶνο Ὀοξίοτ τοπάἶηπᾳ ἵψ ἀπεριληπτά, πποαπῖηα 
εἰπδεοτπα υ]ο, ας ἀῑκείποί ἔτοπα /ἰπβηϊέο. Βαῖ Ατκίοε]ο, α [ας 
Ὀαξίας ααλνοτίεγ, ἀῑσεπο ιν ακθοτίς ἐναί Ε]νο εαρος ἐοπικοίνος απο 
Ππβηίία: εἴ. εν. οἱ Οστν. Ἱ. 4. 6 ἐπε δ Φοντο τἀληθὲς ἐν τῷ 

. ἐποίησαν, ἸἨὰ, ἵ. 1. 4 Δημόκριτος δὲ καὶ Λεύκιππος ἐκ σωμάτων 
ο ἁδιαιρέτων τἆλλα συγκεῖσθαί Φασι, ταῦτα δὲ ἅπειρα καὶ τὸ πλῆθος 
ος εἶναι καὶ τὰς µορφάς. ΟΕ. Ζο]1ετ, Πυἱά. Π. 444, ποῖο. 
' ᾱ }-ᾱ 5 ὥστε. . . μονά. Ὠϊεῖα, νά. ότ, τορατᾶς Ελ] ραδεαρο 

α. κα ἰπέοτροϊκείου Ὁγ Ῥ]αΜατοῖι π εἶνο νγοτ] οἳ Αδείις. 
4 6 καὶ ζῶα κοὰ κιλ. “Ἠἰβοίο ἀῑσία ααἱά {η Πίο Ιπορείῖ 
Ἰαίοαί’ (Ὀἱε]ς, 236). 

ἡ μονά, Ο, Τοΐ]ας, Πολ. 1. 491 “Το Ῥγίναροτεκης οχα]εοὰ 
Ένα Ὠοίέγ «ὔογο Εἶνο ορροαίέίοα οἱ ρεϊπείρ]ος (πηβέέοτ απιά {οσπη), 
απᾶ ἀετίνος ενα ρεϊποίρίοι {οτι Ὠείεγ. Ὁπίεγ, ας Ὠοίέγ, απά απίο- 
θά επί ἔο Ες ορροεεἶσα, γης επ]]οᾷ νο πο, πε 49 ορροφοά 
{ο ἁπαεγ, απᾶ α-- α- πιαπιῖνας οἵ νο ορροκίΜση, ννας οα]]οά εἶνο 
λοπαά.” 
ολο ος ο Ἡ, ποὐο. 

ἴνο, ο αἀδ[έίοῦ πολιστὴν Ἀκκελίας (Ευ. οοὰᾶ ) ἵ 
ατἰάεπεγ α Εἶσα, πόλις τῆς Σ., πε ]ηεν Ίνα επορέ {πίο Όνο έοκε, 

ά Ἰ δύο δὲ ἀρχικὰς δυνάµεις. Οἵ, Ταΐ]ας, Πυά. Η. 138 'ἵαπ 
πορτοκεπέαίίουῦ Ἐπιροδοε]ος ρογκοῦ(βον ἴνοφο ἔννο {οσους ας Τονο απά 
Ἠκίοι οἩ Εἶνο οξ]νοι Ἰιπά Ίνο ἐγοκία Όἶνοια 5 οοεροτοδὶ καίκηοσα 
Ψοῖν ατο ποηρ]οά ἵπ θνίηρκ. 

1δο0 Ὁ ι ᾽Αναξαγόρας, "Απποις να Οποοί Ένογο ἵνας α (αἰπε 
ποδοφη[είσα Ὦγ Απακαβοτας οἵ αειῖνο Ἐσακον αν νο καρτα 

σσπίο ρεϊπεῖρίο. . . αρί {ο αρκονί α τομίους οοπουρου οἱ ενα 

τοἰκέίουα οἵ νο π]νοῖο’ (Α. 0, Έτακος, Γλέίου, ο{ Τλείκα, 5). 
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ατα ης το ον κ τν πο υπ υ---Ὁ-. τὰ 

75δοῦ ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 608ΡΕΙ, 

Ὁ ᾳ µηλόβοτον. Οἱ. Ίκους. 400 Ο τὴν χώρων ἀνώναι µφλάβννιν, . 
Ύ]μετ αποίος Ρα. Ηέρρ. Δία. 484 Α τοὐναντίον γὰρ ᾿Αναξαγόρᾳ 

καταµελῆσαι καὶ ἀπολέσαι πάντα, Οἵ, ΐομ. Ἱ.. Π. 4. 4 "Ἠο παν 
ἀἰκαπραἱκ]νοᾶ {ος ποὺ]ο Ἠγει απά νοα]ι, απά αἴκο ἔος Ἱπαρηα- 
πἰπαἰέγ, εἶἴπου Ίνο ᾳανο τρ Ἰΐς ρα ἰτίπιοπΥ {ο Ἠ]ς οπάς, Έος νου 
Όνεγ Ὀἱαπιοά Ἰήπα {ου Ἠ9 οπγεἱοκκηομα, Ίνο καἱά, '' ἨἩγ Όνοι 4ο πο 
γοι αοπά {ο 1 γουκοῖνεν )”') 

Ὁ 8 Ἡν γάρ. Θποῖοὰ Ἱκείοτε οἩ ϱοἡ Ὁ 4. 
ϱ 2 ἄθεος εἶναι. Ο{. Ὠΐομ. Τ.. Η. 1. 9 “Τΐνοτο απο ἀῑπετεπε εἰοτῖος 
αὔουέ κ ἐτίαὶ; {ος Βοείου ἵπ Ἰίς “" Βποοθκκίο ο Ῥή]οκορίνονε” 
βαὖς ναί Ἰνο γα Ὀπουρ]η {ο ἐτίαὶ Ὁγ 0Ἴοοι {ος ἱπερίαίγ, Ὁδοπκο 
Ίο αἱὁ Εναέ νο δαἩ Ὑνας α Τηπ95 οί ἤτο; απά Ονουρὶι Ῥοτίεῖος, ία 

ἀῑκείρία, Ρ]επάεά ἵπ Ἰήν ἀείοπος, Ὦδ Ἱνας Πποά Βτο (α]επία απά 
Ἰαπ]ε]οά, πι Βαέγτας ἵπ Ἠ]ς “Βιορταρ]ίος ' βαγς Ενα νο ααἲε 
νιας παέποὰ ὃν Τηαογάἰάδε, νεο ορροβοά Ῥοτ]οίος ἵπ ροεος: 
απά Ίνα γα εἰνατροά πο οπ)γ νε ἱπερίοίγ Ὀπί αἴκο νι αἰάΐπα 
Ένα Ῥογείαπα, απ γα» οοπάστηπεᾶ {ο ἀδαίλι τη Ἱής αὔαοπος,” 

15] ἆ 4 νοῦς ἐστιν ὁ διακοσμῶν. ΟΕ, Ὠϊομ. Ἱ,, Π. 4. α "Απακα- 
ποτας Ὑνας νο Πγκέ νν]νο οί πηῖπᾶ ουετ πηπίίος, απᾶ Ένας ἵνοραη 
Ἰή9 οου]ς, νεο {9 οχρουπάοά ἵπ α ρταοε{α] απά καίσιο αἰγ]ο :--- 
ΜΛΗ Οπρε ετε παπρ]οά ἑορο]νοτ : ἶνεη οπως Ἁπιά απᾶ ατταπροά 
Ένεπη η οτάεχι”. ο, Ηιρροὶ. Κε. Παενει. Ἱ. Ἰ. 

1δ1 ο 6 περὶ αὐτοῦ. Τ]ο τεκάῖπᾳ οἵ νο οί Μ88, οἵ Ρἰαΐο 
αὐτοῦ ἐκείνου, {ος νο Βεΐναπχ τοπᾶς ἐκείνον, Βαϊνασπα απά 
Ἠγολ]ταὺ αὐτοῦ. Τίς Ἰαέίοτ ἰ9 Εἶνο τοκάϊηᾳ αἀορίοά Ὁγ Εἰείπας, 
γε] ἆος κο Ίρεο νο] ἆο αἰα, απᾶ Ὦγ Όορο “ἴπ 9 ον η ο... απά 
τη ναί οἵ ονοτγήηᾳ οἶκο. Ατοηετ-Ηἰπά, τοαἰπίπα αὐτοῦ ἐκείνου, 
τεπάστν {ὲ ἔἶνας: «Ίνα γν] φοοἰς Ελίά «π1δο Ὀοῦ {ος νο ρασίου]ας ο 
οἰψοσῦ οἵ Πίο [πᾳαίτγ αιά Δὺς ονοςγίδίηᾳ οἱοο 

οἩ Εἶνο ᾳτουπιά Εἶναί ΈΊνοτο {9 Όπέ οΏς τοκὶ οπφο, ενα Ί νοῦς. Βπε ἆ 
ΌΏνο πιοαπίηᾳ οἱ Ῥ]αϊο) οοπιρ]αἰπὲ αραΐηδέ ΑπΑχαροτας ἵς ναοί 
εχρ]αἰποά ἵπ Εν Ῥαβδαρο αποῖοά Ὁγ Ἠγεπῦασ {τοι Ῥ]πέαχον, 

128 εί. Οπαο. 435 Ἐ ταῖς φυσικαῖς ἄγαν ἐνδεδυμένος αἰτίως... τὸ 
οὗ ἕνεκα καὶ ὑφ' οὗ βελτίονας αἰτίας οὖσας καὶ ἀρχὰς ἀφῆκεν. Ο, 

Ατίριοί. Μείαρλ. ἱ. 4- 8 Αναξαγόρας τε γὰρ µηχανῇ χρῆται να 
τὸν κοσµοποιίαν, καὶ ὅταν ἀπορήσῃ διὰ τί) αἰτίαν ἐξ ἀνάγκηε ἀσπ 

ο.) 



ο. --- {0ο Χτν. 6ΠΑΡΒ, 14, 15 75ι ἆ 

τε παρέλκει αὐτόν, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις πάντα μᾶλλον αἰτιᾶται τῶν 
γ ἡ νοῦν. 3966 αἶκο 03 4 3, αἴκο Οἶσπα, ΑΙ. βίγοπε. Π. 35, 

α Οποακετ)ε ποῖο ον Ῥ]οείπ, Επ. Π. 4. τό (α]. 289). 
ο 188 ο 2 νὴ τὸν κύνα. ΟΕ. μὰ τὸν κύνα τὸν Αἰγυπτίων θεόν, 6ογφᾳ. 
ος 48481 46τΑ; «660; Κερ.399 Ε. Ῥοερλγτ. 4ε Αδεύπεπίία ΠΠ. 16 
σος αι Ενα Οίας 1ὲ γνας α ανν οἱ Ἠἰικάαπιαηέ]νας {ο δννοας Ὁγ 
ος 1Η Όνο απἰπιαϊς: που Ίνας Βοσταίος ππουηᾳ Ὑν]νοι Ὦθ βνοτο ὮΥ 
ο νο ἆομ, απιὰ Εἶνο µοοφο, Όέ νο γε]α]νοά {ο ἔαλκο Ἠΐα οσ{]ι Ὁγ Εἶνο 8ο 

Ὅτος οἱ Ἔους απά Σωοΐου (Β)κάαπαπέ]νας).’  Βομοϊίαὲ ἵπ Ατίκίορὴ, 
Γεερ. 84 “Τε ας καἰά Εἶναε Ἰνο (Ἠ]νκδαπικη λνακ) Ὕνας ένο Εταί νε]νο 
Τοεαᾶο ΑΠΥ οἳο {ο ἴακο οσέ]ς Ὦγ νο πο, Ὀαὲέ πάς ντι 
ανεας Ὦγ Ενα ροοφα, ος ἆοᾳ, ος ταῖπ, οἵ βπο]ι Ἰἶκο Είηρς. Το 

ἹεπκοὮ πε] Βουταίος 8ο Ίνατο {9 βἶνου ὮΥ Ῥ]η]οφίταίας, Γή. Αγοϊϊ. 
η]. 1φ ὤμνν γὰρ ταῦτα, οὐχ ὡς θεούς, ἀλλ ἵνα μὴ θεοὺς ὀμνύοι, 
Βπΐόπη ακείρης ἐἶνο «απο πισίνα ππάεχ ο ποτά Χῆνα ὀμνίναι. 
Τε Οτἰκίκη Ἐκέλνοτη «αρφεκί ναί Εἶνο Ῥαγροφο οἱ Βουγαίος ὙγΛ8 
{ο αἶνονν Ἠής οοπ{οπρξ {ος Εἶνο ροᾶς οἱ Μΐ οοπέσγπποῦ. Ο{. Τετεα]]. 
Αροΐοφει, χῖν; Αά Ναξίσπαε, ἱ. το” Βοσγαίοα ἵπ οοπἑαπηθ]ἶαπα 6ογάπα 
 πστοατη οἳ οππειι ο Ἰΐτουπαι ἵαταε Ἰασαπί, παω. ΠΠ. 1ο 

«Ἡ ἵνα πελ]νοά {ο ογετίητουν νοθο ρα δ]ίο καρετείοπς Ἰ 4ο πο 
Φκαρρεονο οἱ Οία; σα, Τ εἰνα]] ταέῖνος ρταίφο {ε, ἰ{ Ίνο εἶνα]] Ίναγο 
Τουπᾶ κογνίηα Ἰδείοτ, Βπί νο καπως Ἱηαη Αποτο ὉΥ 4 ἆομ, απά 
3 βοοφα, ΟΥ ἸῇοσἨ (49 Ζοπο Όνο Ἐρίοατεκη βαΥ9), θεηβοίομα, 

ααπάσποᾶ, ἀοεροταίο ηδη, ἵ{ ἵνα ἰα]νοά {ο αοοᾶ αἱ τορίου; 
ππάπαα, Ἡ{ Ίνο 4ἱά Ενα κοτίοπα!γ, ο 8 ο ορίοστι α- πηοδέ Όαθο 
παπι] ας Οοῦ 8ου Οο]]οτ΄ ροοὰ ποίο ον Τετία]. 4ροΐοφει. χὶν. 

6 4 τερὶ Μέγαρα ἡ περὶ Βοιωτούς, ΟΙ. Ρα. Ογάο, 64 Β ἐὰν... 

ἕλθγε ἡ Θήβαζε ἡ) Μέγαράδε. 
4 5 δίνην. . Απίκος, Ώε Οαεῖο Η. 13. 11 οἱ ὃ ὥσπερ Ἔμει 

δοκλῆς τὴν τοῦ οὐρανοῦ φορὰν κύκλῳ περιθέουσαν καὶ θῶττον Φερο- 
µένην τὴν τῆς γῆς φΦορὰν κωλύεω. Καΐτοι µήτε τῆς δίνης κωλνούσης, 
μήτε τοῦ πλάτους κ... Ο. Απζορὴ, Ἁαῦ, 119: Ὠίομ. Ι.. κ. {51 
Βοχέ, Εππρ. ο. Μαιλ. ἵκ. τε; Ἠγδοπῦ, κά Ἰοο. Ρλακάονία, 

4 ὁ καρδόκψ. ἍΑτίκορϊι, ΑΙ, 699 8ο4.:, Απίκος, Γηᾶ, τό 
“Απακίπομος απά ΑπΑκαροτας απὀ Ὠοπιοστίέας Αγ Ελναὲ ἵα Ὀγονόε)ι 

ς να οπ 0.6 οἱ ἔδα κα: {ος ἴε ἆοοα πο ου Οντουρῖι νο αἲν 
Ἰκπσαεν ἵνα οσνετν ξ ονες κο α ά, α:- Ὀτουά Ὀοδίος ονἰάσπί 

4ο: {ος αραἰπαί (νο πω ἂν [Ἴνοφο ατο ἀἰθῆουα]ί {ο ππους Ὁδοπακο οί 

Ονείς τοκἰσέαπος,’ 

45 



δα ά ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ἘΟΗ ΤΗΕ ἄΟ08ΡΕΙ, 

4τι τὸ ἀγαθὸν καὶ δύον, ᾱἩ αἰ]ωείοη (ο 6ο ἐκοί θλκὲ Απακακοσαν α 
ἀ θα] ου] Ον Ῥλγκίοαὶ {οτοσα, ραγΊηᾳ πο Ἰνορά {ο πποταὶ ο. 
νῖνογοας Ῥ]αέο πικάο “ Όνο ἰάδα οἱ Όνο ποοᾷ ᾿ Όνο καρτοπο οπ0-ο--- 
πάντων ὀρθῶν τε καὶ καλῶν αἰτία, Περ. υἩ, δι] Β. Οἱ, Κερ. τί. 
698 Ε τὸ τὴν ἀλήθεαν παρέχον.. «τ)ν τοῦ ἀγαθοῦ ἰδίαν ΦιΦ ὀναι, 
δω θκα... 
Ἴδδαωι Ο, ροι ο 4; νά νι φωο 

Ώοκοφγ. ΟΥ. 663). 
84 Οηπ Χεπορβαπος 800 21 4. Ο, Πἱρροί. Εμίά, κ, (Εἱεῖς, 

τυἱά. ϱό5). 

16] υ4 Ο. Ρἱε]ς, Πυἱά. ϱ8 “Οοπποί καρογη {οί πτκίοποπε, 
αυς αοετυἶος νὶκ ππφυστα εκ Ἐρίουτί νους τους” 

(Μήλιος) Ὠϊεῖα, Ευ, {4 “Ῥΐαροχατα απ Αοζώνι (επι) 
πονῖε, 4παπι Ῥτοπο εττοτο γα]ραία Ἐπαφου ως 
ΑΠίωπι νουκη{.) 

6 2 ἐν τοῖς ἰάμβοις, Τ1ο Ἰκαιλήο ροσπο οἳ Οωμινω αν 
να Ῥν, -ΡΙαέατε]ι Ίνεπο φποῖος του Ἠπου οπή δὰ Ὁγ Εακουίΐας : 

εἷς τὸ πρὸ τείχευς ἱερὸν ἁλέες δεῦτε, 
οὗ τὸν πάλαι Παγχαῖον ὁ πλάσας Ζᾶνα 
γέρων ἁλαζὼν ἆδικα βιβλία ψήχει. 

Ταῦτ' ἔστι τὰ περὶ τοῦ μὴ εἶναι θεούς. 
ο / Σίσνφον «ἰσήγαγε Ειπρίάοι οχΗυλοά α. Βαεγτίο ἄταπια 

οπ]]οά Βίεψρλωε, Οἱ. ος. αχ. Ἐαε νο νογκος νεο Ῥν «Ῥαξατοῖι 

Ῥτουθθᾶς {ο αποἰο (Ἠ]οία, υίά, αο8) απο απσῖυοᾶ Ὦγ Βεκίαν 
Ἐπιρίτίσυς, Αάο. λίαιλ. κ. δι, ἵο Οπάαε, νο Ἱσαᾶοτ οἳ Ένα 
ΤΙΗτίψ, παπά απίλνος οἵἳ α΄ Ρ]αγ οπ]]οά Βίεγρλις, "ἴπ νηηοῖν νο 
Ῥο]οί ἵπ μοάς ἵ9 οχρ]αἰποᾶ αν εἶνο ἀἱκοονοτγ οἳ α Ρο Ηείαα νο 
«ο λογοὰ ος Ἡ αμάν ἐν μι νν νυν ο 

9], Ῥγε-βοσ. Ῥλίος, Π. «85, ποῖο 3). 
ϱ 6 πρῶτον φάσκων αὐτόν. Αί Ον ροῖπε νο Ἰπίο Ἰνιπᾶ οἳ 

ου, Ι Ἱνορίπα, παπά ουπΏπαες {ο 818 ἆ το µηκύνοι; Ο. βγαε/. αν. 
ἆ 2 ὡς τάξι. ΟΙ. Ρ]α, Την. 39 Α εἲς τάξων αὐτὸ ἤγαγον ἐξ 

ἀταξίας, ἡγησάμενος ἐκεῖνο τούτου πάντως ἄμεινον. 
ἆ 6 ἐπιστρεφόμενον. Οἵ, Βορλ. Ρος, 699, Αποιοι, Ῥαϊαί, 

ν. 47 τῆς λευκῆς καλάμης οὐδὲν ἐπιστρέφομαι. 
ἆ ϱ ἀνεπιστρεφές, Ο, Ρε.-Σαεΐα, ολοι. αἲ επί. ἀνεπιστρεφὲς 

τὸ θεῖον οἰόμενοι εἶναι, Ὑ]νετο νο οοπτεκέ τοραίτεν να ππεαπίπα 
μπβοκ{υ]ο ᾽ τα ί]νος Έναν αποῦβογναυ{.” υἳ 

7δ4 Ὁ ι τὺ ἐγγὺς θανάτου. Τὴο ἱπίοροίαίίοι οἵ ὕπνον απ. απ 
- 



Όττο 80Ο ΧΙΥ. ΟἨΑΡΑ, 15, 16 7δα ὓ 

Ῥϊαπαίου οἱ Ολη ρΊγαφο Ἰοά ἐο νο οοπ(μβίον οἵ ἐἶνο ἑοχί ἵπ 

5 1188. οἱ Εινούίω». 
6 35 µοιχαλίδος. "Οποὰ οκουκαί Βο]οὶ. αά ἄτερος, Ναα. ὑπ Πω]. 

τὰς Τὴ ο. Μοπὲ, Ίου ἀάάριο: ἡ μοιχὰς (ἡ µοιχαλί) οὐκ εἴρηται 
᾿χρῶνται δὲ ἀντὶ τοῦ ὀνόματος τῇ µετοχῇ οἱ συγγραφεῖς οἷον ἡ µοι- 

Ὅο κενομόνη” (Πλοία, ἰυἰά. ϱ9). 
ἀδολοφονήθη. Οἵ. Ροϊγὺ. ΙΙ. 46 ̓ Ασδρούβας ὃ’ ὁ τῶν Καρχη- 

ονίων στρατηγὺς . .. ἐτελεύτησε δολοφονηθεὶς ἐν τοῖς ἑαυτοῦ κατα- 
ο. λύμασε νυκτός. 
6 6 νοῦν τοῦ κόσμον τὸν θεόν. Τ]ο φαὈκεέαβίοη οἵ τὸν κόσμον 

{ος νοῦν τοῦ κόσμον ἵπ νο Μ88, οἳ Εικουίας ἵ ἀῑχοσί]γ ορροθοᾶ 

νι Ἡ] 
| Αα ωαλα ἐν θα ων 

; μαμα ος. Πἱοῖς, ἠίά, α. 
9 Ἰ θών ἐν πυρὶ σφαιροαδῆ, Ἐκ. οοᾱ. Το Ὀοίίοτ τοκάίηᾳ ἰ9 

ο ιά ἐὰ Βιούοσας νοῦν τὸν θιὸν ἐν πυρὶ σφαιροιιδᾶ 

 τ τὴν µονάδα θεύν. Οἵ, Ἴ49 ἆ ς. ἸΤεϊιος, Ῥπε-βουγ, Ρος. 
1. α61, λίγκα νο ἐσίπποῦγ οἵ Ἰαέοτ νιγέοτε, οροσἰαΙ]γ οἵ 

Νοο-Βγαβοίοαῦς απά Ἀοο-Ρ]αἰοπίκία, οοπουγηΐπᾳ (νο ορίπίους 
οἵ Βγαροσας, "Το οκ πιοπίες {π φπσφέίοῦ ατο γα]υοἶθεα (461) 
παπά πείνας νο ἀοσιτίπο οἵ Ὀπίε απά Ιπάσβπίίο πα Πέγ, που 
Ένα ἱάσυβομίίου οἵ νο ρεϊπιαὶ Ὁπίγ νι Ὠείέγ, απά αἲἲ ναί 
ἄορεπάς προῃ , 88 ΑΠΥ Ίουρει ὃς ασ υαίοά {ο νο απείοπέ 
Βγναροτεση».’ 

καὶ τὺ ἀγαθόν, Ἠοίηίοίνει Ίνα τἱρ]ΗΙγ ποπιονοά (νο οσἶοα 
ὮΥ ναι ἴπ οἴ]νας οὐ ήσπα νος νο απ. πορατα(εὰ (τοι Ενα 

Ρτοσεόίηα. Το καίσπιοπί 9 Οναξ ' Όνο Μοπαὰ 9 ροὰ απά ς νο 
κοοά” ο, Ἴδη ἆ 8. 

4 4 [ἐστὶ καὶ ὁρατὸς ὁ κόσμος] ἴ οιεοᾷ ἴω εοπιο Μ88. οί 
3 κ] 407 



Ἴδαά ΤΠΕ ΡΗΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 60βΡΕΙ, | 

Ἐπκεδίως απά Ὀγασκοιοά Ὁγ Οαἱκ[οτᾶ, νε]νο τἱρ]ν]γ ταιαιλοι «αἱ 
Ίου {πκογυίκαο γ]άεπέας οὐ [ίοτος οκ Ῥ]πέατο]νο Ὠλοῖς κ “ .5 | 
{οι Ῥ]πίατοῦ. 

ἆ Ἰ Σωκράτης καί, πάδοὰ Ὦγ Ἐπκουίας, 
τὸ µονοφνέε. ΟΙ. Απίκίοι. Ρατ. Απ, Η1. Ἰ. ων πι 

μὲν εἶναι μονοφνῆ, καθάπερ καρδία καὶ πλεύµων, τὰ δὲ διφνῆ καθάπερ 

ἆ τ1 εἶδος χωριστόν, “4 βοραταυ]ο {οτπα, ἵπ οἴ]νατ πνοτᾶς, ".Ἡ 
αὐαίτασί {άρα αἱ οοπίτακίοά νι α {οτι επιυοᾶἰοᾶά ἵπ πα: 

Όντας (ἶνο οὐ ]οοίς οἵ πα νοπικε]οα] κεἶσπου αγο ἀοφοτίυοά ἴπ Απίκος, 
λίααρλ. ν. 1. 9 49 ἀκίνητα μὲν οὗ χωριστὰ δ' ἴσως ἀλλ᾽ ὡς ἐν ὕλη 

ἡ δὲ πρώτη (:Όνο Βτκέ ΡΜΙοκορΙιγ } καὶ περὶ χωριστὰ καὶ ἀκίνητα. 
Οἱ, Ζεἱ]ος, βοεγαίεε απᾶ Βοογαίο Βελοοίε, δο “ Ἠ]αὲ ἀεπγίηα Όνα 
ἱπάερεπάρηί οχἰκίοπου οἱ Εἶνο Ῥ]αΐοπίο Ἰάραα, νε (Ατ]οεἰο) πεγετ- 
Ονε]οκς ααβοτία ἐ]ναί τεα][(γ οοπκἰαίς ποξ ἵπ πικξίοτ Όαέ ἵπ οσπα, απά 
Οναέ Εἶνο Ἠήμ]νοκέ τοα)γ Ὀε]οπρ {ο παπά {τος {γοτα πικείες,” 

ἐπιβεβηκότα τῇ σφαίρᾳ τοῦ παντό. Ο. Ζεϊιας, 14, 6ο 
εΑτϊκίοί]ο νε] ποῖ τεπιουο (να {άρα ουί οἵ νο ρ]νεποιπσπα] ποτ]. 
Ὀδεσκο η α αίαίο οἱ βοραγαίου 1ξ οπηποί 8ετνε 45  ουπποσίπα 
Ππ]ς Ἐοένοση Γπάλνίάσαὶ Οήπμς, ποτ γε ο (νο οππ56 απά ευ) 
ίαπου οἱ Οήπρς. Ταν ἐπιβεβηκότα κ.τ.λ. 8818 Το Ἱπερίγ α οτε 
οἱ ραπ(λνοίκσι, απ ΊπΙΠΑΏΟΠΟΟ πο οϱ]γ οἱ ἀῑγίπο ροπες ναί αἶκο 

οἱ 0ο Ἰήπιφεϊέ, Της νίουν οἵ Ατίκιοϊον ἀοείτίπο ἴ Ίσα αοσ- 
ταίοὶγ Ῥτοκοπεοᾶ Ίπ ΑἴἸνεπαροτας, Ίεφα. νὶ "Απίκος απά ήν 
{οἸἱούπγετα τοοορηἰκίπᾳ οἆ 45 οπο βροα]ς οἵ ήτα ας α οτί οἵ οὐπα- 
Ρουπά απίτια], οοπαἰφέίηᾳ οἱ ρου] απά Ὀοάγ, καρροείηᾳ Πήν Ἰνοῦγ 
(ο ὃς Εἶνο εἰ]νετοαὶ που απάἁ νο ρ]αποίς απά νε αρίνοτο οἵ να 
Αχοὰ κείατα, ππονῖηα ἵπ οἴτοπ]ας οτυἶέα, απιά ήν κου] νο τοββος ς 

πιο ργοκίάος ουος ἐἶνο πποῖου οί {νο Ῥοάγ, πο δεί καυ]θοι ιο 
πποίου, Όπέ Ὀδουπαίηας νο ο8 196 οἱ πποξίοπ {ο εἶνα ο γ.” 

δ6 ο 4 ζῶον εἶναι. Οἵ. Ασἰκίοι, Μείαρλ. χἰ. Ἰ. 9 φαμὲν δὲ τὸν 
θὼν εἶναι ζῶον ἀῑδιον ἄριστον, ἄστε {»ὴ καὶ οὖν σον κά 83 
ὑπάρχα τῷ θιῷ τοῦτο γὰρ ὁ θιόν. ΟΙ. Ζοϊας, Οµή,ος. 

56 νοφρώ, μία οοττοσίίοα οἵ κονύτφον, νο ουταρὲ ΠΜ 
τεαἰπεᾶ Ὦγ ὮγΗεπασ]ι ἵπ Ῥ]αίατοι, 9 ποµοεά Ὦγ Ρίο]ς, αι 

ΕΡγοἰεφ. 9, 39 οπο οἵ ΠΙΚΑΥ οχαπιρ]ες οί (νο ΑοουσαοΥ οἵ εν 

εχίτασία ἵπ Ἐαφουία», 

πὂρ τεχνικόν, ΟΚ. Ζοΐ]ας, βιοίοι, 163 “98, μεις. 
Ρεἰπείρ]ες µη οΠΊΥ ο ἠπτεφίοά νε τοαΙίγ ναι Ἡο Ίνα α 

ο. 



6ΠΑΡ., 16 Ἴδδα 

... Ποπος, νο Ἡο ἵν οα]]οά (νο Βοπ], Ενα πα, 
ο ἵνα Ἠδλκου οἳ νο πνοτ]ᾶ, Εί9 Ίαησικρο ἆσθα πο οκοϊαάο, Όε 
ταθῖνος ῥτοκάρΡροδος Ε)ιδί οοπουρίίοης Ἠανο Ὀούίθε: απά απο] Ῥούίος 
Ένα Βἰοῖον ἐλνουρ]ξ {ο ἀῑκοετη ἵπ ἐλαέ Ἰνοαίοά θαἱά γη]]οῖν 6ἴνογ 

Ὁ. αξ οὖς Εἶπιο οαἳ] νο αἰ]-ρεποίταξίηᾳ Ἠτοκί]ν, αἲ αποί]νες Εείνετ ος 
Ὁ ρείπιατγ Ἐϊτο. Ἰάδπ, Οµἱύπες, 149 'Τ Ρεπείταίος αἲἲ Οήπρς ας 

ος αλφαι. νἳν Ὠϊομ. 1.. γἰ. 68. 69 (134). 
ο Ὁ τ δι ὅλης τῆς ὕλης, δὲ ἧς κεχώρηκε. Ἀοππαο Μ88. οἳ Ῥ]ηέατοῖν 
ο πάὰ παραλλάξας, νε]ήε]ν Ἰοὰ {ο γατίους οοσταρείοπς οἱ ἐἶνο ρα8δαρο. 
το ο Ὠιεῖς, νά. ϱ, απά ϱ1. 
ο 6 «δώλων, πο “Ίπαρος, Όπε “ ππουροίαη εἷα] {οσπας,) ας ἵπ 
τς Ησπι, 0. χὶ. «76 βροτῶν «ἴδωλα καµόντων. 
ανα λεπτομέρααν. ΟΕ. Ἰστεξ. ν. τό 

«Τεπυῖς οπίπι Ἠπίέυτα ἄεαπα Ίοηρεφαπο τεπιοία 
--- Βεοπείνας αν ποντία απἰπαϊ νἷκ πιεπίο γἰάσίατ.” 
ο Ὃωπιρατὸ αἶκο Οἷς, Ωε’ Ναι. Ώου. Ἱ. 18. 48 "Οποδεῖ οπυπέσπα απἱ- 
ος ππαπίσπα {οσασπα ν{ηοῖε Ἱνοπηπῖς Άρτα, εις απίετα απίπηας οψὲ, 
ο ος Άρυτα Ρτοίοςίο οδὲ, 41ο ρυ]ο]νεττίπηα αἰξ οπιπίυση, ..ν ΗἩοποίηἶς 
- ΄ θες εροσίο ἆθος οοπβἑοπά υπ ο. Ἀοο {ΑπιοΠ ος βροοίθς οογρυ9 
ος θα οὗ φας οοτρυ», που Ἰαὺοί φαπρυίηεπε, κοὰ οπααὶ φαηραἶπεπι 
ος Οωπτο). 8ου αἶκο Ἰωαοτ. ν. 1161 844. 

ο Ὁ Ἱ κατὰ γένος ἀφθάρτους. Το ρεπις οπηπος ροσ]κ]ν, (νουρ]ι 
πάν] πα]ς τπαγ. Οἷς, Ώε Ναι. Ώεου. 1. 19. 6ο “ Ἐκ Ίνας (ἰσονομίας) 
κίεις Π]ιά οεβείέας, οἱ πποτία]τατα ἑαπία ππυ]Ηἑπάο εἰ, 6.96 ἴπι- 

πποπία σπα που ππΐποσεπα, οἳ αἱ 4ὐ.ο Ἱπίοτίπιαπί ἱππυπποταυ τα 

επί, οσα ες, 40ο οοπβογνουί, ἱπβηίέα 916 ἀεῦνετο.) 
Ὦ ϱ ὁμοιομέρεαι. Οἵ, Τεΐες, Ῥπε-δοο,. Ελος, Ἡ. 134 "Έπιρο- 

ἀρεῖοι απά νο Αἰοηι Ἰνοά Εναί νο οτραπίο ἵς (οτηοά {ποια 
Ένα οἴεπποπίατΥ: Απαχαβογας, οοπγεγκο]γ, εναε νο οἰσιποπίατγ ἰ9 
{ασπιοά (ποσα νο οοπκΕέωσπές οἵ νο ομαπίςο. Αγκίοϊο υκυδ]11γ οκ- 
Ῥτοκκος Εν Ὦγ ακκεγύίηᾳ ναί Απακαρογας πια πα πο (νο Ἰούίος 

οἵ εἰπητας ρασία (νὰ ὁμοιομερῇ) {ο ἵνα νο οἸσπιοπία οἱ Οήπβα, απ 

Ἰαίο πτέογε οαἳἳ Ἱής ρε εἶνο αζέκηους Ὦγ νο παπηο οἱ όμοιο- 
µέρααι. Της νΟΕΥ οἵ ΑΠΑΧΑΟΓΑς ἵς Ίντο πτοπρ]γ απ υα(οά 

Ὁγ Εκ τον {ο Ἐρίεασως, Τξ ἴ επἰἠεἶκοά Ὦγ Ἰοετοίας {πα νιο]- 
ΚΠονΏ ῥάκαμε, |. 819 204. 

«Ναπο οἳ Απακαρογας κεγαίσπας Ἰνοποροπιαοίαπα,” 
κκα 9 



75δ4 ΤΗΕ ΡΝΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ ΟΟ8ΡΕΙ, 

ἆ 8 πάλαι ἀπέδαξε Ο, 41 ἆ ττ, {5 Ὁ 1. . 
1Π] πδθνι γκι ο 
Ἠδρις τοπωεΆο (κό "ο Ἑἰωὶν Φε ρναὶ αιμι . 

Ὁ 3 φαντασίας ΟΕ. Βεκί, Ἑπιρίε. όή 8η, «Θίπου ἐλναγαβυσο Φ0ἱ09 -- 
αγ Εδί Έντο 8οΏ ος Ίνανο ἱπιργοπκίοπς οί πο οἱ]οσίίνο ποαΗέγ (ος ἍἊ 
Όνο Εήηρς νΥ]ήοἷν ἴνογ 9οοπι {ο ροτοεῖνο Ἠπνο πο απάστϊγίηα εαῦ- 
καπου), νηλή]ο οε]νοτε θαγ ναί αἲἱ Εως Ὁγ ννλοὶι Εἴνογ Ενλη]ς νογ 
απο ππργοκκοά Ίνανο απ απάοτ]γίης καὐκίαπος, απά οἴνατ Ενας 
βοππο Οπίηρς ανα ο. απάοτ]γίης εαὐκέαηος, απά 8ο πο--πο 

α]να]] Ἰανο πο ἸπθαΠς οἵ οοπαίπα {ο απ αρτοσπιοπΕ, Ἐος νο αν 
ποίε]νοτ ἀθίογπαίηο ἔἶνο ἀἱκριία Ὦγ 86ηρο, καπου ἐἶνο Υοςγ κα]οσί ο 
οας πο ιίτγ 9 νν]νο]νας εἶναι Ίαν πητοαὶ ος ἔγαο ροτοδρίίοπα, πος 
ὉΥ αηγηίηῃᾳ οἶνο, αἶπου ποοοτά(ἶπᾳ {ο Εἶνο α{οτοκαίά Ἰνγρολονίς ἔἴνοτο 
ἵφ πο οε]νετ οτ]οτίον Ὦγ νε] {ο ]αάμο.) 

Ὁ { ΟἨ λΜο]ἴκεις 96ο 724 0 4, 15] Ὁ 6. 
οἱ Οµ ΒΗῇρο ου Ἴχφς 4. 4 
4 ς «ἵη ἂν τὸ λεγόμενον ἕτερον, “νο κα]ὰ (ος, φο-οπ]]οῦ) “οίνος” 

(εξ, ο 4) που]ᾶ ο φδομφιῤθωω-  ο- | 
ος κεπααίσα, που]ὰ Ίνανε α τοαὶ Ἠείπᾳ. 
ΤδΊ4 1 δώτι. Ὑτροτς κα έαείου οἳ ὅτι ἵν πΠΠΏΘΟΘΕΑΗΥ. α. 
ῬΡΗΗρρ. αρ. Ὠεπιοθι, 484 πυνθάνοµαι μέντοι διότι πᾶσαν ὑμῖν 
᾿Αθηναῖοι προσφέρονται Φιλοτιμίαν. Βομεὶα]ι, [κα. Ροϊψὺ, " Διότι 
{ποφπεπίατο Ῥο]γυίας φοὶοί το εἰππρ]οί ὅτι, φμσά: Ῥτο διότι νότο 
Ραφαίτα α Ηγατίτς ποπ α 111 οἱ ο Πεοτίνας ὅτι ἔσανοτο οταέ Ἰπνοσίαπα, 
πὲ πποπα{ αά ἶ. το. Ἰ (διότι δὲ ταχέως ὑφ᾽ αὐτοὺς ποιήσονται τὴν 
Σικελίαν. . . προφανὲς ἦν), ν. 43- 3 (μνησθήσομαι δώτι... Φασὶ 
ο καδθων αρᾶδιων λίορί οἱ νο καρροροά μην κ, ι 
Φποίφᾷ Δμαι αιαῖία Ψελνω ὃν ἂν καὰ ὂς. Ἰως. 14141 ι 
αυοκἰοπαδίο, 

Ὁ 5 Μέλισσος. ΟΕ. Τε]ΐες, Ῥγε-βοσγ. Ρος. Ἱ. 633 “ο ροκ 
α΄ ἰτοκίίκο, πηάςτ (ἶνο ΏβΙπο οἵ Ατκοιϊα, νο εκρουπάν απά 
οπ]ε]είχος ἔἶνο ἀοσίτίπος οἵ ἔννο Εἰοκίο ρ]ή]οκορίνοσς, ... Τατ 
ο ο πο ἀοαῦε, Ἰοννονος, Εἰναί ἶνο Εγκί κοσείοῦ ἐποκία ποιος 
οἱ Χοπορίαηος πος οί 7οαο, νε οἵ Μοϊίκκις. Το κωαὶ Ες ος 
Όνο ἐγοκίαο ἴ9 ' Οοπουτηίηᾳ Χοπορίαπος, 7ρπο, απά οτρίακ Ον 
νο ἀοσιτίπθς οἵ λΜο]ίκοις, απά ἐἶνο οχίαπὲ {γαριπεπίς οἳ ία 
ἐπεαίίκο “Οη Ἠείηρ, οὐ Τοἱ]ετ, Πα, 629 Π. Τῆὴα αα- - 
αποϊιεὰ {9 (τοσα Εγ. α]. ο 

µοο ή 



ο ἁσίά, 641 'Τ νο κο- σα] 1θιἳ πηπΏΥ Επ» τεκ])γ ννογο νε]ναέ ΕἴνοΥ 96ο πη 
ο το υς, νεν οοσ]ά Ώουνες ο0ϱϱ {ο νο κο. Βίπου ος Ρετοερέου 

τος «Ἠνονης ας «αηρο απ ἀθοεαο, ἵξ τοπίο ἠέκοὶί, απά εοΏκο( ποπ Ε]Υ 
᾿ἄθκογνον πο Γαἱε]ν ἵη τορατὰ {ο γε]ναέ ἵξ αγ9 α οι (ἶνο πα εἱρἰλοἱΕγ 

ο ο Εήπμε" Ο. Μαιαεὶν, ἰ, 264: Εἰίογ απά Ῥτ. Ηίη. Ρλήος. τός. 
18] ἸΤδθο ι ᾿Αναγκαίως, 'ΒαὈΕ1ΐ9 πο φοἱἷάα οεέ ἰοία Ίου αὖ 

ο Απίκοσϊο οοπίσα Βοερίίους φαφοερία ὀἰεραίαίίο ᾿ (Υ1μετ). 
ε ο Ἰ Τέμων. Τῖπου οἳ Ῥη]ίας, νο Βουρίίΐς, απά απέ]νος οἵ (ἶνο 
ος ΒΙΠΕ πιικέ πο ἴο οοπζουπάθά γε Τππου οἱ Α]νεπα, (νο 
Ὅς Νκαπέλχορο, ἀοκοτίυοά Ὁγ Ατκοριαπον (Γψεύίγαία, 898-290), 

απᾶ ἰπεχοδυοσά Ὦγ Ππείαη ᾱ ἴἶνο ολίοί 6ρεαΚετ η νο ἀἰα]ομαε 
πηεῖν ἴνδατα Ἰ ία Ώδαος, Ό Τίσα νο Βοερέΐο 9οο Ἴσ9 Ὁ 6, ποίο; 
2οΐΐας, ΟµΗἱέπος, 77. 268: Δαιρέίαι, 619. 

ος ᾱ 3 ἀνεπίκρτα, Ἠθοτα]]γ, "Ον οπηποί ὃς ἀεοτπιϊησά, απά 
ο Ὀνοποίοτο "ἰπαουσκαίυ]ο {ο Ἰπον]οᾶμο ̓  (Ζε]]ας, Βοερέίος, 11). ΟΙ. 
το Βακε Ἐπερ. Πηρ. Βγηγὴ. Ἱ. τ12. Στ. 

ιο 'ᾱ 6 ἀδοξάστονε, ' πθνουέ {οτπαῖης ορίπίους, Οἵ, Βεχε. Ἐπιρ. 
ο λὰ, α4τ ἡμεῖς δὲ τοῖς νόµοις καὶ τοῖς ἦθεσι καὶ τοῖς φυσικοῖς 
ο πάθισω ἑπόμενοι βιοῦμεν ἁδοξάστως ϱΟ. Ρα. Ρλαεάν. 4 ΛΑ τὸ 

ο 4 ἀφασίαν, ΟΕ. Βοχε. Ἐπηρ. Πυἱά. 192 ἡ οὖν ἀφασία ἁπόστασίς 

κατάφασιν καὶ τὴν ἀπύφασιν, ὡς εἶναι ἀφασίαν πάθος ἡμέτερον δι ὃ 
οὔτε τι οὔτε ἀναιρεῖν φαµεν. ὮἙγ “εροθεἩ]οβκηδκς ᾿ Ενογοίοτο 
Ἡν Ίνοτο ποπ έ αἰίαηίπρ ἔτοτα οἱτλνοτ αακοτίίου ος ἀσηία]. 
4 το Λἰνησίδημο Ο{ Ἰόο Ὁ Β, ποῖα, 
150 Ὁ » τί µαθόντε. δεις, ο. Ον. 811 κ «τί µαθών, τί παθών 

κκ παγο υκοῦ ἵπ α Όσα ϱοπΏκο, Το {οσπιογ εἰρηίθῆου αὖ ἑκ- 

ΜπείοπαΙ(ψ, ἵἶνο Ἰσέέος πὖἩ αοείἀεπίαἰψ τοις αείίου.) 
: ο 1 εἲ καί δοίηµεν, ἡΤς ἵς οσο οἵ νο Γπκέκηουα τη νεληήοῖν εἶ καί 
ρ οεεια αγ ἆοος πο Ἱπερίγ Εναξ να οοπάἶου 9 ἴτως, 8ου Ἡσγπιαπη 
ι ος Ὑΐκες, {νε Γά{οέκηνία Ον, 81ο. 
ε Ὁ ὁ Τίμων. Ὠΐομ. Ἱ., ἐκ. 1 Αροϊοπίάσι οί Νΐσκρα, . αγ 
ν Όναε Τΐπιου πνας α- 9ο οἵ Τπιατεῖνας, απά παίνο οἱ Βίας, απ 

Γοίσα Ίο σι ευίο ἴπ Ἠήν γου ακοά {ο ἆκπου τη α οἴνοσυα, ανά 
αΠογπα σε, ἀερίείας Όνας, (τα νο]]οά {ο λἴορατα ο ]οἱα ΒΗ4ρο, 
παπά αΏοτ ερεπάΐπᾳ κοπο πιο εν Ίνα οµπιο πες αρπίη {ο ήν 
Ἠοπις απά πιατίοῦ, Τῆση νο ]οΐποά Έγτνο ἵπ Ελ Ἠο πα 

εοι 



'δοῦ ΤΗΕ ΡΗΕΡΑΠΒΑΤΙΟΝ ΕΟΝ ΤΗΕ 608ΡΕΙ, 

ΚΠονΏ Ἀἱκο (ο Κίπς Απιίροπυς απά {ο Ῥεοἱοπιγ Ῥμή]αδοιρίνας, Ἡο 
πτοίο Ῥουπηα, ορίος, ταρούίος, απά καείτος, Οτίγ ουπνεδίος απ 
εἰκίγ (σαροδίος, Ὀοείάος ΒΗΗΗἱ απά Οἰπασάΐο Ῥοσπα, ΟΓ νο 8ΗΗ 
Ένοτο αγ που Ἰνουίκα, ἴπι ον εἶν, αν Ὀείηρ α Βουρίΐο, ἵνα αικος απά 
ΙαππροσΏς (σιλλαίνει) αἲἲ νο ἀομπικελκί ἵη Ρρατοά(ος Ἠο τοῖς 
νο 8Η ἵπ αρίο νογκο, ἱνορίπηαίηα πε νο πο Ἔσπετε νῦν µοι , 

ὅσοι πολυπράγµονές ἐστε σοφισταί. Τ]νε Ἐταρπιεπίς οἵ νο 8Η 
ατο οατο{α1]γ οὐ εοὰ Ὁγ λωλ]ασίν, 1. 84. 

6 / διὰ τί αὐτὸ τὸ διὰ τί; Τμο Βτσέ δὼ σί ἴο οπιἱεέοᾷ τα ἐἶνο 
Μί88., εχοερί Ο, απά ἵπ αἲὶ Όνο ρεϊποὰ οὐήομς, “ην 0 Όνο 
τεπάἶηα οἳ νο γ]νοῖς Ῥαδδαρο 9 διὰ τί ναί, καὶ διὰ τί οὗ, καὶ αὐτὸ 
τὸ διὰ τί διὰ τί; Το "δ” οἵ νο Ἰαεί δώ ἵν ντου, πο αὔονο 
Θνο πο, Ὀαί αοπαΙἲγ ουοτ οὗ, νο οὗ αρρατεπἲγ Ἱνανίως Όσοι 
ντο Ὦγ ποἰκίακο ονῖπᾳ {ο νο ρτενίους οὗ) (Η, Α. Βοδρα). 
Περ]αεῖηᾳ Εή Ἰαεί δω τί Ὀνοίοτο αὐτό ννο Ίνανο νο ππσκηῖπᾳ, “ Υ 
«Ύεα,” απά νι “Νο απά νι Ἡγ νο ναςγ  Υ ” Ηκο}’ | 

ϱ 6 µεµήνασι πόρρω τέχνης. ΟΚ. Απἰκορ]ι, ερ. 193 πονηρὺς εἶ 
πόρρω τέχνης. Βε]ιοὶ. ἀντὶ τοῦ οὐκ ἀπὸ τέχνης τωὺς πονηρὺς εἶ οὐδ' 
ἀπὸ μελέτης, ἀλλὰ φύσει... . Ἠλρροεταίος, Ερία. ὡς πονηρότατος 

εἶ, Δημόκριτε, καὶ πόρρω τέχνης. 
760 α 6 ἀνεπίκριτα. ΟΙ, 158 ἆ 1. 

Ὁ Ἰ ΟἨ Αεποεϊάεπισα, νο οεἱουταιοά Βοερέΐς, ϱοε Βοκέ, Ἐπιρ. 
Ηηρ. Ρηντ. ἱ. 181 οἩ Ἠΐφ πποᾶο οἵ τεζαέπᾳ εἶνο ἀοοίτίπο οἵ ολ 08ος, 
ΕΠ, 138 ου νο παίυτε οἱ επηε, απά Αάοσ. Ώοφπιαί. Π. ατς πε ετο 
πιοη {ους πια ο οἳ Εἶνο Γουσί]ι Ἠοοῖς οἳ Ἠΐ9 ἐχοκίίδο Πνρρώνειοι λόγος, 
ἐο νε Ἠλο]ν Βεκέας Ἠἡπιβο]{ 9 (νουρ]έ {ο Ίανο Όσον ππποὶ ἱπάοϊεοα 
πω Ἠΐς ἐπου Ἠοο]κ Πνρρωνείων Ὑποτυπώσεων. ({οπεί ἵπ Βπιν η 
Ρία. 6. απά Κ. Βίορ.) 

ἆ 6 ἐπαγωγήν τωα. '"Τπάπείίου (ἐπαγωγή) Ίνας Όδει απαρ]ογοά. 
(ο ἀθείρισίο ἴἶνχου γετγ ἀῑΠετεπί ορεταίίοῦς: (1) Το οὐ]οοίίνο 
Ῥτουθας οἱ ἱπνεκήραίηρ Ρατίου]ας {ποίς, 45 Ῥτεραγαίοςγ ο ἐπ 

ἀνοίοπι κ λλε]ι ἓ9 πο α Ῥτοσεια οἵ τοπκοπίηᾳ οἵ αἩΥ πα, (1) Α 
πικοτία! {]αείοῦ οἵ α υπἰνογκαὶ {τοι 4 εἱηραίας, ο, (4) Α Τοπ 
ἠ]αάον οἱ α ππῖνεγκαὶ {γοπα Εἶνε πάλνίά πα], Ας. ̓  (Βἱς Ἠ, Ἠκτέου, σι 

Γἱκουκκίση» ον ΡλΜΙοκορὴψ, Δο. 156, φποῖοά ἵπ Εἰεπιίηρ)ε Γοσαδωίαν ἍἊ 
ο! ΡΜοκορλη). Ότ νο ππεαπίης οἱ (νο {οτι ἐπαγωγή 0ο ας 
Τ1οίηκο, Οµέἱένεκ ο έλε Ίαιος οἱ ΤλσιφΗ, 113; απᾶ οεροοἰα!γ 
1. 8. ΜΗ, βψκίεπι οἱ Γοφίς, 4. α. 3 “Τηοτο τοπικ α. Ελίγά ἵπι- 
Ρτορες ο οἱ ἐἶνο (εστι Ππάποίου, γελ]οὶι 1 {9 οἱ τοαὶ ἱπεροτίαπου. 

ρο» | 



Ῥοοκ ΧΙν, 6ΠΛΡΕ, 18 76ο ἆ 

 ΄  . νω  αα  νω ὠωλιοδιες 
τα. ππατο ἀοιοτίρίίου οἱ 4 φοὲ οἵ οὐφοτνοά ΡΊΕΠΟΠΙΟΠΑ, γε ῖν απ 
Ὁ Ππάποίου {τον Ένοα. Τίς ἵ ογἰάσπεΙγ νο ος ἵπ γνλίο]ι 
ο ἐπαγωγή ἵν Ίντο α9οὰ ὮΥ Ατίκοείος, απά {9 Ιάεηείοα] γν ει νο ἠτοί 
ο βοπαο πποποποὰ Ὁγ Βἱς Ἠ, Ἠαπι ον. 

ο δια τ ἐν τῷ Πύθωνι Α Ῥοσπα ἵπ Ἰοχαπηθίος γοτκο, ΟΗ, Ῥίομ. 
ο Ἡν ἔκ. τε, τοῦ «Τπποῦ αἰδο ἵπ νο Ῥψέλοη καγς Εἶναέ Ίνα Ίνας πο 

ος κοπο Ὀογοπά ουµίοα. Απά ἵπ Ἰή Αρρεαγαποε (Ἰνδαλμοῖς) Ίνα 

ο Ένας βροακας "νεο ες 4ΡΡΘαΓαπο οοπ168, {έ Ίνα αἲἲ ροπετ.” 

Λ]κο ἵπ Ἠ]α νους Οοποςγπίπᾳ (λε Βεπλες Ίνο αγ», ''Ι ἆο πο ααφοτί 
Όναξ ἸνοποΥ ἵς αννοσέ, Όέ Τ α ἀπ Εῑναξ ξ 86019 κο”) 
Ὁ 8 στοιχειώσες, Οἵ. 4 Ὁ δ. Οε]νος γνοχκς οἱ Αεποεϊάειπις 
πποηεοποά Ὦγ Ῥΐομεπος Ἰαετίίης, ἰκ. απ (τού), το (τοκείφος 
Αφαίπις Ἠ ἐκάσπι, πιά Οοποεγπίπφ Γπφμίγψ. 98 αἶκο Ἰ6ο Ὁ Ἰ, ποῖο. 

ο 9] ἀσνγκατάθετοι. Οἵ. Ρἰαῖ, Μον. 1ος] Α. περὶ τοῦ µήτε πράττειν 

ἁ τι ἳ, Ποπι, Πἱ. Η1, 443 οὐκ ἂν ἔπειτ' Ὀδυσῆί Υ ἐρίσσειε βροτὸς 

ᾱ ” Οοτοεῦας απά Με]είάςν Ὕνετο (ἶνο ἐγρίοαὶ οεχαπηρ]ος οἱ 

κριθεῖσιν ἑναντίαν φέρω ψῆφον ; ο .ο-- 4 ταῦτα 
Κοροίβον τινὺς ἡ Μαργίτου νοµέίζοι τὸ πείθεσθαι, Οοτοεῦας {9 οουρ]οά 
πῖν Μαρίας, Εἶνο κξαρίά απά τἱάἰσα]ους Ίνοτο οἵ {νο ορίο Ῥουπι 
ψηοὶν στο 

πο ο Ἱπταπτωμ ο - να πρ, --- Λ. 

ο υ  --- ο μμ όκο ωσεκκνλυως ως; ποπ 

πόλλ᾽ ἡπίστατο ἔργα, κακῶς ὃ ἡπίστατο πάντα. 
τὺν ὃ οὔτγ' ἂρ σκαπτῆρα θεοὶ θέσαν οὗτ' ἀροτῆρα 

τι σοφόν' πάσης ὃ ἡμάρτανε τέχνην. 
' 168 Ὁ ι καθαρτικά. ο, Ὠίομ, Ἱ.. ἐκ. ττ. Ἰό κατ ἴσον τοῖς 

ἐέαπόλλνται, 
ι 6 6 ἐπηλνγάσατο, “Ῥτορτία νατυί ροσίκα οἱ σάωῤγανάί, 
: Ἀίφυος αὀοο ουρµίαμά(. " Λύγη γὰρ λέγεται ἡ σκιά’ (Κυλνο]ς, Τέπ, 
| [κα.). Ο, 11.56. 

ϱ 9 κονῶν ὀννοιῶν. Ο, Τοΐϊας, Οµήπος, 68 'Βγ ουπο]πκίοπς 

Λο) 



ται 

μμ ο συ Ἐ 
Ώοπα (ὄννοιαι). 80 {ασ 49 1Ἴχοκο ατο Φεγ]γοά παισα!]γ απά λος 
αγιβεἰαὶ ακακέαηου {τοι ππίνεγκαὶ εχροτίσποσα, νοΥ {οσα Έως 
{οΟππΟς. οοποδρίς” (κοιαὶ ἔννοια, ποίας ουκ] πνελήοῖν 

ἀειογπηίπο νο οοπγ]οίσης οἳ ΊπεὮ Ἰνείοτο Κ.Υ κεἰοπίίῇο Ἱπνομήμα- 
ση, απά απο Ενετείοτο οπ]]οί προλήψεις, α΄ ἵετπα Ὀοστοννοά ἴγοιι 
Ερίουτας απά αρρατευ{]γ βταῖ υκοὰ {π Ες κενο Ὦγ ΟὙηγείρρυς 
Ίθ8α ι Απίροπυς, Ἰοίης πεατΙγ οοπίσππροτατγ νο Τππσα, 

Ρτοῦαῦ]γ Ἠνοά ἵπ Ένα πείρα οἵ Ῥεοίεταγ Ῥηλαδε]ρίνας: νο ννας (να 
απέλνος ο ἨΗπογίαε Μέπαδίίεες, οοπαἰπίης οχίτασία τοι ον 
ααΐνοτς, ΟΕ, Ὠίομ. 1. Γκ. 11. 

α 6 Φιλίστης. ΟΕ, Ὠϊαμ. Ἱ.. Ιᾶ. 66, 

9 ϱ ἀπαθείας. ΟΕ, Ὠΐομ. ,. ν]. τ (76) οὗτος (ὁ ᾽Αντισθένης) 

καὶ τῆς ζήνωνος καρτερίας. 
νς Αποπασάνω οἱ Αλσος μώμνώ τω ο 

Ραπ/εἆ Αἰεχαπάετ τη Ἰς εχροἀ{Ηοη {ο νο Ἐκ, νεα Νΐοσετοσα, 
ἑνταπί οἵ Ογρτας, νε ]νοπα Ίνα Ἠπαᾶ που], οτἀετοὰ Ἰής ἕοημας {ο 
Ῥο ουξ ουί, Απακατεῖνας αραξ ἴὲ ους {π Ἠής {πος, Ῥιομ. 1». κ. 1ο. α. 

οἱ Τέμων, ΟΙ. 158 ο Ἰ, 159 Ὁ 6. 
ϱ 4 παρφδίας. ΟΙ. Ατϊκίοι, Ροεί. Ἡ. 6 Ἡγήμων ὁ Θάσιος ὃ τὰς 

παρφδίας ποιήσας πρῶτος. Αΐλνεη. 698 Ἡγήμων ὁ Θάσιος ὃν ἐκάλουν 
Φακῆν. Τυἱά. 699 τούτων δὲ πρῶτος «ἰσῆλθεν εἷς τοὺς ἀγῶνας τοὺς 
θυμελικοὺς Ἡγήμων, καὶ παρ ̓Αθηναίοις ἐνίκησεν ἄλλαις τε παρφδίων 

καὶ τῇ Γεγαντομαχίᾳ. 
ο 6 Τῆνε Ητηῖ Ἰἶπεο ἴ9 α ρατοᾶγ οἵ Ἠοε]οᾶ, Τλεοφ. 16 

ποιμένες ἄγρανλοι, κάκ' ἐλάγχεα, γαστέρες οἷον. 
. Πσαι, 1. Η. 435 

ὦ πέπονες, κάκ᾿ ἐλέγχέ, ᾿Αχαίίδες, οὐκέτ' ᾿Αχαιοί. - 
ο9 οἶήσιος. Οἵ. Απίκος, Ελεί. Αίεχ. οἵησιν ἐμποιεῖ τοῖς ἀκούουσιν, 
ἆ 2 ἐχθὲς καὶ πρώην. ΟΙ. Ρα, Οογφ. «Ίο Ὦ ἐχθὶς καὶ πρώην 

η Αεποκίάσπιις 9ος Ἴ58 ἆ το. 

ἆ 11 Οη Ατίκρρις 9ϱ6 718 ἆ τ απά Ζοΐΐες, ΟµΗήπεα, 18. 113 ο 
εθας ρετουρείοπα, Ίνο καἱά, {οἰἱονίηᾳ Ῥτοίαροτας, ἰηκίτασί αν οπἳγ ιτ 
αὐοιέ οςς ον Ἡ (οἱ ίηρε,) ..- 

4 14 Κυρηναϊκὴν σνστησάµενος αἴρεσιν. Ζ7α]]ετ, Ο[έπεα, 38. 11 4 
«Τῆνο αγκζεπιαί]ο ἀεγε]ορππεπέ οἵ νο Ογτεπαίς ἀοοίτίπο πε ο  ἍἊ 
αροτίυεὰ, ἵπ ερίίο οί Εαφοίας (Αγ, Εο. αἶν. 18), ἵο Όνο οἶδει 

δου 



«300 Χῑν. ΟΗΛΡΑ, 18, 19 768 ἆ 

Τε ἵς ονἰάσπε ἔγοπα Ες Ῥακκαρο ναί Ἐπφοῦίας άοθς 

Απαὶ οὐ]οσι οἱ Πέ, Βαί Ὦγ ρίσακυτο Ἶνο ἀἷά πο πνεαν ἴἶο 
πηοπισπίαεγ φοπκαέίοι (ἡδονὴ μµονόχρονοφ), Όαξ Εἶνο Ἠαρρίηοας οἵ 

ο ΥΕΤΥ εἴσατίγ επρ]αἰποὰ ἵπ Εἶνο Ἰείίοτ οἱ Ερίσυιτις {ο λίεπορσεις, 
ο ίομ. Ἱ.. κ. 118. Ο, Τεΐ]ος, Ποἱά. 76, Εἰίοτ απά Ῥχ. 386. 

θά 8 2 ὑγρὺς πάνν. Οἵ. Ηος. δαί. Π. 1. 99 
θα] εἰπαῖ]ο πα 

Όταρσπα Ατκιρρυς” οαἱ 8εσνος ρτοἱίσετο απγαπη 
Τη πιοδῖα Ἰηκείε Ἰάῦγα, απἷα ἑατάίας ἵτεηέ 

πα ο (Ατποὕρρις) 8ἱ οεἶτοί τορίνας 1, 
-.- Εποιίάϊτοί οἶας αἱ πιο ποίας) 
ος χνια, 24 “Οπιπῖς Ατίκείρρωπι ἀθουίέ οοἱος δὲ φαίυς οἱ τος, 
σα Τεπερίαηίετη πηκίοτα, {ετο ργποφοπ ῦας πδ παπα. 
ο ..8 σὺν ἄλλοις. Ἠΐρης, (οἰ]ονείηῃᾳ Υ {ροτ᾽» οοστυρέ τοκδίπᾳ Σύναλ- 
σος λος, Εἴνου α- νο ἐταπα]αέίου: ΄Αγἰκέρρο ουὲ Ῥρους ἀἰκεῖρίο 1ἩἨ 

πομπό Ἁγπαϊυς. “σὺν ἄλλοις οοπίος, λΜεπαᾳ. κά Ὦ. Ἰναοτί, 1, 81, 
ι Ῥτούαπίο Εαυτίείο Ἡ. ο. 11. 6τς, οὐ. Ἠατίου ’ (Οἱ κ{). 

Ὁ τὴν κατὰ κίνησιν. ᾖΖοΐ]ος, Οµήἱήπες, αακνΗῖ, 111 “ΛΙ (οοἱἵης 
ε οοπαἰαέα {η πποξίου (Ῥποίαφογας).’ 
3 1Θ] Ἰθ4 ο ι οἱ λέγοντεε, ἴἶνο Ογτοπα]ο Βε]οοὶ {ουπάθά Ὦγ Ατίνί- 
. Ἱρρυς, Ο. 2οἱ]ες, 4, 11. 
ι ά τι “᾿Αθήνησιν εἶπο [οία φοτ{ από σπη θ.96 ἀοοσπέ Ῥοση. Οσπεν. 
| μ.ο. τ; Κωσῖνα, Απ. ἵν. 8. ΟΙ. σος, ο, Ον. 11 ζ (Βκυρρο, 
σος αλά. Χοπορλ.). 
τα. Ἱόσσάς ο, 18. 4; Λεία, βγε-βου. Γληήος, Π, 4141 "Οἵ 
1 Χθηναα ος Ἀθηκαα, (νο Φἱκείρίο οἱ ὮΏοππσσγίευς, νο πουν πονίηα 
Ἅ μέ ήν παλιο, Α ἀἰκοίρίο οἱ Οήα Χσκωα, ος ροτναρα οἳ Ώσπο- 
ι επίέων Ἠήπικοί{, ἵναα Ἀοίγοάστυς οἵ (σα, νν]νο βθπια {ο Ίνανο σου 
ι οπο οἱ Εἶνο πιοκὲ ἱπεροτίαπί οἱ νους Ἰαίος Αἰοηῤμια Ο. Οσα. 
4 Λ]οκ. Γποίπερε, ϱἹι Δίον, {. 34534, Π. 498, ν. 14. "Ἠσαν αἶνο 

λοἰτοάσγυς νε ἶνο Ενουρ]ν απ Ἐρίουτοκη Ίνλυ εροκοῦ Ένας ὉΥ ἀῑνίης 

Μου 



76δά ΤΠΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ἘΟΒ ΤΗΕ ἄΟ08ΡΕΙ, 

ἱπορίγαίίου: Ἠσπιοπηλνοτ, Ο Μοποκίταέυς, Εναε, ἐνουρὶν νου αξὲ 

πιογία] νελοβο ἡ]{ο ἵ9 Ἠπα εοᾷ, νου Ἰναδέ ακουπᾶοᾶ πι ΕΥ κου] ο οογη εν 
απά {ο νο ΓπβπΙΙγ οἵ Οήπρε: Όνου Ἰνακέ ϱοοΏ νο ναί ανα! ἵνα, 
απά ν]ναί ας Όδεν. σε νου νε νο Ὀ]οκκοά οἰνοῖς, ποοοτάΐπᾳ {ο 

ΡΙαΐο, νο αἰνα]] Ἰνολο]ά εἶνο Ἰοαέίθο εἰρΏέ απιά νἱκίοα, νο [ο]οπίης 
νο ν Ζευς, απά οὔνετη νι τν οἴ]νες ροᾶς, {ο νο Ππηαεσᾶ, ας νο πΙΥ 
τρ] 1 αγ, ἱπίο ἔἶνο πιο Ὀλοκκοά πηγκίστγ, νεο νο αἰναΙὶ οεἶο- 
Ὀχαία, Ὀείηρ οαγκείνος ροτίοσί απά υαπίτουυ]οά Ὦγ αἲἲ ονί]α πνήοῖι 
ανιεοᾶ πς ἵπ αΠοτ ᾖπιο, απά «ἀπ αοὰ {ο ρετίοσί απᾶ ἔταο ν]αῖοπα, 
απά οοπἑοππρ]α πα. Όνοια ἵπ α Ῥατο Ἠρ]ε, οίηπας Ῥατο οαγνοῖνου 
απά πηπιατκεά Ὦγ Οναί ννμεἷν ννο πουν ΟΑΙΤΥ αὐοιπέ απά σα ους 
Ὀοὰγ, Ὀείπᾳ Ὀουπά {ο ἴς κο απ ογείατ {ο Ἠς αἰνοι ο, Ῥ]α. 
ΓΡλαεάν. 1ο 0, 
ἆ το Ὠίομ.1..ἱκ.το.ρθ; Βεχί. Ἐπιρ. 4ο. Ώοφπιαι. 88. Ος, 4αιά. 

Π, 11. 74 " Μεϊτοᾶστας πο Ἠπὶ, ααἱ οεὲ ἆς Ναέυτα: "Νομο,” 
πααῖε, “, φοἶτο πος βοἰαπππσηο αλφα]ά αἩ πλ] κοίτα», ἃο.”) 

766 4 2 πάντα ἑστίν, ὃ ἄν τις νοήσαι, Ο, 168 Ὁ {, απᾶ οἳ Ενα 
ορίαάνε ος τ] α 4. 

Ον Ῥτοίαροτας 966 4Όογο, 62ο α, 18 ᾱ, Ἴ1ο Ὁ, απᾶ Ζο]]ας, 

Ῥγο-βοον. Ρος, Π. 498. 
ο Ο, Ὀίομ. 1. ἰκ. δι. 

320] οό Οἵ. Ἰόόᾳα:,. «ας, Ααιᾶ. μμ 
βοταο ομέ, απἱ ρυίαί 1ὰ σπἶᾳπο νογπι 9.49 φποὰ ουἶασο τάοσέατ,, 

ᾱ ιτ Ῥ]α, Τλεαεί, τα ΑΙ τόι 06; τόό 6, 

767 ο 6 τὺν κανόνα. Της «Οαποπίς” να νο πας πεοῖι 
Ερίοατας βανο {ο Ενα ραπ οἵ ία αγείοπι νο ουποετποᾶ 
ἰπαυίτίες Ἱπίο Όνο οτἰατίοα οἳ πα, Ο, Τε], Οµέπες, Ἰ4 

εΕρίοευτυς ἵπ Ἠΐα Οαποπίο ρεπιατγ τοερατᾶς ρετοεράσοα α- Ένα 
οπἰἑοσίοη οἵ ἐγαὶ ἵπ 1νδοςγ, απά ἵπ ρτποίίου (κου Ἰ6) ἔἶνο {οοίης - | 
οἱ Ρἰεαρατε απά ραπ. Ῥετοερίίον ἰ9 νε ΟμΥίοας (ἐνάργεια) νε]]οῖι 
9 αἱ νναγ» ἔτας; νο οπππος ἀσαυε Τε ννθνοαί τεπάστίηᾳ Κπον]οάμο 
απά αοἴῖου Ἱπιροφαϊδία,.. Οαέ οἵἳ ρετοερίοῦς αγία ορποερίς (προ- 
λήψεις), εἶπου Ενας νι λήεἷν Ἡ9 τερεα{θά]γ ρετοείνεά Όνδουπαθα φέαππροά 
προηῦ νο ΠΠΕΠΙΟΣΥ. Α5 Ώνοια οοποερί» τεἰαΐίο ἴο εατ]ετ Ῥετουρ- 

εοης, ἴνεγ Άγο αἱ γγΑΥ5 ἴταο; Έπος Ὀοείάσε οοποδρ{ίοπ» (αἰσθήσεις) ἡ -ᾱ 

απά {εοἰίπρς (πάθη) εοποερί» οαπ ὃς οοαπέοά α» οτετία. θα. 
ἆ 6 χρωµένων, βεπίά νο ακολαίο, ΄ νε]νοη Πο ο Π χρώμενον 

10: Ὅναε ἵπ Ες 8εη9ο οἱ “ πείηᾳ᾿ λε “.. 
6υες, επιρ]ογοά, .- 

ρού 



Ἴδ8θα 

5 6 ἡ αἴσθησίς ἐστιν ἡ ἀπατῶσα. Τε ἵ9 πο εἶνο εἰρ]η Εἶναέ ἵ9 εἶνο 
Άουσου οὗ οστος πι Ελίς ο.»6, Όαέ έἶνο οὐ]εσέ Ρτορεηίοά {ο {ὲ Ίναν Όθεν 

Ὁ. οἰνκπροά Ὁγ τοίασίίοα. ία ἵ9 οοστοςξ!γ οχρἰαἰποά Ἰό9 ἆ . 
ο 99 Ο Ερίουτας κου 27 ἆ. 
ο 91] 4 5 Ον Απκζοεϊος 9ος 756 1. 

1668. 6 τὸ πάθος, "νο φεηκαίίοα. Οἵ, Ρ]αἱ. Κερ. 431 Ὦ τὰ ἐν 

33] ΤΤΟ ο ς ἁλαζονίστατον. ΟΗ. Βα]νηῖκ. Τίπη, Γεα. Αλαζών" ψευδής. 
6 6 τὸ ἐπιορκεῖν. ΟΕ. Οµπιασ]ι, Ερίέφγ. ἅπν 

Ὥμοσε Καλλέγνωτος Ἰωνίδι µήποτ ἐκείνης 

ἔξων µήτε φίλον κρείσσονα µήτε φίλην. 
ὤμοσε" ἀλλὰ λέγουσιν ἀληθέα τοὺς ἐν ἔρωτι 
ὄρκους μὴ δύνειν οὕατ ἐς ἀθανάτων. 

Τινωί, Εφ οι 
«Νου ἵπτατο πιο; Ὑεποτῖς ρετίωτία επί 

Ἱτεϊέα ρε ἵοττας οἳ [τοῖς απηπις {ετυπξ, 
Οταδία ππαρηα Ἰουί; τοπ ραίετ ἴρεο αφνν. 

Τατακκεί επρίἰάο αωἰάφαἷά ἱπερέας αππος. 

--.. ο πα Ίπ Ῥ]αΐο νο πεκδίηᾳ οἳ ςο ὙΔ8 ὡς οὕτως “Επαφείας 
ο ἰκατίο ὡσαύτως, Ἰάηπο Βίερὴ. οἱ Βεκ]ς, πιοτίίο ἵπ ἑοχέωπι 18- 

τς θοροτωπὲ) (91). 
ος σκέφαι. "Επκεῦ, σκέψη Ῥτο σκέφαι. Οποἆ ποἨ ρτοῦο) (Βέα1)). 
 { τεριχαρείας. Ροκ, Η, ϱ] ἡ δὲ περιχάραα τὸ ἀμέτρως 

Χαίραν δηλοῖ΄ (5ἱα19). 
4 το Αρ οἷν. Βανααπαι οοπ]οεέατος ἀλλ᾽ οὖν, 'ααοά καῖα 

οοπκίαί ἵω τεοκροπ{οπίνας ακαγρατί. Βυέ Ῥποατείνας Ῥγείοτν {ο 
--- αποπες Ὁγ αποϊῖνες φπομέίοα "ἵν ἴὲ πο εαπεῖγ νο (πο Εναξ πο 
ἕ οπα, ο’ Το νατίους τοπάίηρε π νο {οχι οἱ Επκουίως, ἀρ' 
: οὖν οὗ Ο, ἂἄρ' οὗ , ἰπάίεκίο ἴἶνο ποοαηίπς τοφυίτοά: ναι ία 9 
- καβοίσπεγ εκρτοκκοά πε]νουί οὗ. Ο6 Ρα, 6συϱ. 47] Α ἄρ' οὖν 
: τοῦ μεγίστου ἁπαλλάττεται κακοῦ; [υά. «79 Ο ἀρ' οὖν συμβαίνει 

µέγιστον κακὺν . . « τὸ ἀδικεν; ΓΡλαεάν. 65 Ἐ ἄρ οὖν ἐκεῖνος ἂν 
| τοῦτο ποιήσειε καθαρώτατα ; 

4 τι οὐδαμοῦ οὐδαμῶ. ' Ἐκ Επνουίο ουχί. Όπιπος Ῥ]αε, 
3 οὐ. οὐδαμῇ οὐδαμῶς ᾿ (Βεα1 ο.) 
- 4 11 γούµενον. "Μἰγοεία οὐΐέοωπα ροτμκείατα φ αἱ απααίτοί 
- οὀΏρεΏσα γοἱραίαπι γιγνόµενον οὔτε ὄντα (ωοδηέας ) (Θέ9119.), 

Μο7 

μα πο 



πτια Ἰ Πάντῃ. Βιαἱκαπα πουδ]οκ]γ οοπ]οσίυτοι κᾶσι, ΑΗ 
Ένα Μ38. οἱ Ρ]αΐϊο απᾶ οἱ Ἐυν, Ἠανο κάντῃ. .- 

Ὁ 1 καέριον. εἵα Βρά αφ ων οιμ α Ὁ - | 
β6οπης {ο εχργοκα γε]ναί να απογνναγάς οα]]οά νο Οοἰάσα Μακ. 
Ἠοε, Ορρ. «1ο ρραφολώνσθις αν 1, 
(Ροκίο). 

Ἰρῆσθαι, ἔνο τοκϊαᾳ οἱ «νο Ἰωί Ἠ88. οἳ ΡΙκίο” (Ο1ε/). 
Βεαυααπι Ἠας α Ίοπα ποῖίο οἩἳ νδ Ῥακααρο, ἵναέ οἵος πι νο 
τοβά τη κ Ἠ]οὶι Ίνο ρτοροβος, πάντα ὑπύσα ποιαῦτα ὄντα χρὴ νοµίζεων, 
Ένετο 9 πο Ἱπιρτονεππεπί, Τὴς πιοαπίης ἵν πο] τοπδστοῦ Ὦγ 
Ῥομίο: «Ἠαίονοτ αἰπιί]ας τί αέος ἶνο οἑοτηα! παίέατο πηισέ ἵνα 
παρροθοά {ο Ἠανεα οοπα οἱ θά.) 

Ὁ κ-ΤΤΑ Ῥ 1ο λε πλοΙο Ῥακαρο {9 Νο] ππμοά πρ {η 
οπε)ς Ππἰτοδπείου {ο Όνο Ρεν, ρ. 18 Π. 

ο ό Ονρλίο ΕΥ. κ, φποθᾶᾷ αἶκο ἵπ Ῥ]πε, λίο, 39ἵ Ο, πι 
θυµόν Ἰηκίοκὰ οἱ κόσμον. 

ἆ 1 τὸ τρίτον τῷ σωτῆρι. ΟΕ. Ρας. Οαγι, 16] Α, πε λνοτο εἶνε 
Βε]νο]]ακὲ εχκρ]αΐπο Εναί ντου ἵν α Ρροτίοσί πιπαος ας Ἱνανίης 
Ἰορίπηίηᾳ, τἰάα]ο, παπά επᾶ, απιά ᾱς Ζουν αἶκο ἵν ροτίοσξ (γέλειος), 
Ένα Οῑτά Ἠναβονυ απά Όνο Οήτά ον) πετο ἀθάἰσπίοά {ο να 

Ἡοπους, Ἠεπου νο ρίγακο ἵ υφοά ἵπ ἐἶνο σπκο οί νοφα νο απο 
Ὀτίηρίηα ΑΠΥ πικέτετ {ο οοπεἱυκίοῦ. ΟΕ, Ρα. Κερ. 684 Α; ΡΕ, 
Π1λμ. η]. το εἴη δὲ τρίτον 

σωτῆρι πορσαίνοντα ᾿ΟὈλυμπίῳ Αἴγιναν κάτα 
σπένδειν. 

ΤΤ3 Ὁ 8 Ἐοι λόγων, Όνο τοκάΐηᾳ ἵπ Βεκκοτ απά ΒεαΠααπα)ν 
ἑσχία, απά ἵπ αἲἲ νο ρεϊπίοά οὐείοις οἳ Ευκουίως, νο 858, 
Ἠαγο λέγων, λόγῳ, ΟΥ λόγον ὨἘΕἰείπις αρρεατ ἵο ανα ποπ 

λόγῳ: “Πεταταππφαε Απποτος Ἰοσαρ]είίογες (είς ααπεταπέ Ύσσι 
αππογςς οστά οἱ ἵπ Ρλλοφορ]ήεα Ἠο ικα γαίοπο (λόγφ) ναῖ- ᾿ 
εἰπαπέωχ Τὴο 8εΠΔο 8661 {ο τεφπίτε λόγους αρτοείης ην 
τούς: "απά ἀθετα Εἶνα Ἰδίς οἵ απἰπια] θείος γνέποκφος να, ἶνα 

τεβοοαίαρ» (λόγον) οἵ ἴλορ πο Ίκωτο 9ροααι Ί (96 Ἰπορίνηλίαη 
οἱ ἀῑνίπο ρ)ηἡ]οφορ]ιγ.” 

Ὁ τι Ον ἨὨϊουγείως 966 433 6 4. ποῖς, 

29] ἁ ιτ "Της οσα θα] (αρτωεαέ οἵ ἰνο Ἰοῖγ (αλνι)ν ποεῖς, 
λήςἩ ἵν οοππασὰ {ο ἴἶνο ετὰ οἵ Βοοῖς χὶν, πο οἶπε {ο νο οµς 
οἵ Επκευίας, πνοαξ νεο Ὑνο αἰνου]ά Ίνανο Ἰομί Ον απᾶ νο 
ΣΟΔΏΥ τοοοτάς ρτοβογνοὰ Ὦγ Ὠναί πιο ργιδοπέ πας (μες). 

ϱοῦ | 



“00 ΧΙΥ. ΟΠΑΡΑ. σα ᾱἡ γ7α ἆ 

᾿προφοραῖς, ΙέοταΙγ ’ πἰξοταπους.’ Βεχί. Επιρ. Πψρ. ΡψντΝ. Ἱ. 16 

ἐὰν τῇ προφορῇ τῶν φωνῶν τούτων τὸ ἑαντῷ φαινόµενον λέγει: Τυίά, 2ο}. 
-ᾱ 6 κατακερµατίζαν,. Οἵ. 331 9 6. 
ΤἼδα Ι ἀπρονόητον. ϐΟ. Αίλνοπαμ. Ιεφαί. 1944 τοῦτο καὶ τὸν 

 υ-υὔᾱ νο ον οὐ µαπωτίρω σοῦ οὐρανθ ἀνούμνωι 

8 6 πολνσχήµονας. ΟΙ, Βαῦ. 111 ἡ μὲν οὖν Εὐρώπη πολνσχη- 

Ὦ 5 ἀνεπαισθήτους, ΟΙ. Τί. Γουγ. 19ο Ὦ τὰς δὲ ὑπ ἀντίλαψιω 

Ὁ 8 Ῥΐομ. Τ.. Π. ετχ “Τῆνετο Ίανο Ένδεη αἱκο οἴ]νας Ίδατοτε ο 
ο Ελαιίᾶος, οπά απποῦᾳ ἔἶνοπι Αροϊιοπίωφ οπ]]οά Κτοπος, ποχς 
ο αῑδαῖρίο Ὠϊοάστας, κο οἵ Απποζηις, οἱ Ίπδυς, Ὑν ας αἶκο καγπατησά 
ος Κτοπος, απά οἱ νε]νοπι Οαἡἡπικοῖνας {η ΐς Ερίμτατης, β.γς--- 

ᾗΜοππαν) κεἰ{ [ ου] ντῖίο προη νο ννα]]α, Κτοπος ἵς γνίαο.”” 
4 - ο Πο ἴσοο ας α ἀἰα]εσβείαα, απά γνας νουρηέ {ο Ἠαγο Ὄθου ενα ο σηὲ Ἰπνοπίοτ οἵ Εἶνο αχμαπποπί οἵ ΤΛο οεἰεὰ παν απᾶ ΤΛε λογπεά 
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-ἂμλδ παν, 0 εοπιο αγ, ο φἰαγίης αἲ ἴ]νο οουχέ οἱ Ρἰοἱοπιγ Βοΐοτ 
9 γνας Αα κοά Ὦγ ΒΗἱρο «οἴπο ἀἰα]οσίο ρτού]επια, απά πο δοίηᾳ 
αὈῖο {ο κοἶνο Ένεπι ἠπιπιοδἰαίοὶγ Ίνο γγδ τερτοβελοά ὉΥ ένο Κῑῑρ 
ἵπ οἴνες Ἱναγα, απᾶ οεροςἱαγ γα ομ]]οά ἵπ πποςατγ Κτοπος, 
Βο ἵνα ποπέ ου {γοῖη (ἶνο Ὀαποασε, απιά αθογ Ὑντίέπᾳ α- ἐτοβέίκο οἩ 
Όνο ρτοῦίσα ρυῖ αἩ ον ἐο Ἰήκ {ο ἵπ ἀθεροπάσπεγ. ῬὨΐομεπος 
αάάῑ9 αἩ ορίρταπι οἵ Ἠλν ονεπ, ἶνο ροίηέ οἱ νε]οῖν ἵ Εἶναί Ὠἱοάοταα 
ἀσκατνεά {ο ἵνα επ]]εά πο Κρόνος, Ὀπέ Ὄνους. Οἵ, Τοΐ]ες, Βοσγαίς 
Δολοοίε, 451, ποῖο {, 179. 

ἨἩρακλαδης. Ἐος α (11 απά απιπκίπᾳ αοοουπέ οί ΠἩοτασ]οίάσα 
Ῥοπέίσας κος Ὠίομ. Ἱ.. ν. 86, 

Ὁ ϱ Αεειορίαλος οἱ Βλγπία, ἐἶνο {πωους ρ]ιγαείαα, αρρίἰοά ἐἶνο 
«νουςγ οἵ αἴοιια (ὄγκοι) ἓο (ἶνο ἐγεκέπεπὲ οἵ Φἰνομκος, 
34] ΤΊ4 ο 8 ἐπιβολάε Ο, Έως, 14. 4ο ταῖς ἐπιβολαῖς τῶν 
πλύθων. 

Ὁ 5 τρόπις. Οἵ, Ποια, 06, κ, 1ο ὄφρ' ἀπὸ τοίχονε 
λῦσε κλύδων τρόπιος. 



πα ΤΗΕ ΡΕΕΡΑΗΑΤΙΟΝ ΕΟΝ ΤΗΕ Ο08ΡΕΙ, 

Ὁ ᾳ τὰ λεγόμενα. Ἠθιίοᾶ, ΟΡΡ. 454 ἐκατὸν δέ τε δούραν’ ἁμάξην. 
Ὁ 6 ἑκατέρας, 1.6. νο Ὀπί]άος οἵ ένο αλάρ ος οἵ νο μοι, 

Ῥουν ευρκεδί» ἑκάτερα, πηραπίηᾳ / νο παροσα (Εύλα) οἵ οαοἳι.) 

οἱ ῥύμης (. Χου. ΟΥ. η. χ. 41 τοὺς μὲν ὀρθοὺς τῇ ῥύμῃ τῇ 
τῶν ἵππων παίοντες ἀνέτρεπον. 

ο 6 Τὸ ἀκατέργαστύόν σον. Ὠἱοηυγείας Ίνα Ενα τοβάἵπᾳ ος ΧΧΧ”. 
η Όνο Ἐπρ]]κὴ γεγκίους νο τόπου ης ατο ἐγαπαροβοά, « 

ἆ 2 εὔήτρια, 'νεῖ]-πουος. ΟΙ, Ρίαε, Ρο. 31ο Ἐ λεῖον καὶ τὸ 
λεγόµενον εὐήτριον ὕφασμα ξννάγοντα ἐξ αὐτῶν. 

ἆ 4 ἐρίθους, τεφοτοᾶ Ὁγ Οαἱκίοτά ἵπ ρ]που οἱ Εἶνο οοσταρέ ἀρρύθ. 
µους Ὑἱα., οἵ ἀριθμούς Ἱ. Οἵ, 865 ο Ἰ, ἨΊνετο αἱφο ἔριθος Ίνα Όσοι 
οοτταρίεά. 
25] ἆ Ἰ καλούµενον κόσμον. ΟΙ, Ῥ]α,. 6ουφ. ϱο8 Α καὶ τὸ ὅλον 
τοῦτο διὰ ταῦτα κόσμον καλοῦσων. 
776 4 1 τὴν παναρµόνιον τῶν οὐρανίων χορείαν... συνδεψ, Ἐος 

Όνο πηδαπίηα οἱ χορείαν, " ἆππον-πιπαίο, ούππρατο Ῥγαίπας, Ἱ. 6 
ἄκουε τὰν ἐμὰν Δωρίαν χορείαν (1. απά 8ο, Γεα.), απά Αεκορᾶ, 
Καπ. 4] ἐν βνθῷ χορείαν 

αἰόλαν ἐφθεγέάμεσθα. 

Β]ακοεροατε, λ[εγολαπί οί Τεπίας, ν. 1 

ΕΒΕ φιέγίπφ {ο νο γουπᾳ-ογἆ οἰνατα μην) 

Ὁ Ἰ πεῳρσέα. Οἵ. Τ]δυρλς, ία. ΡΙ. ἵν. α. 1 ἐν Αἰγύκπτῳ γάρ 
ἐστιν ἴδια δένδρα πλείω, ἦ τε συκάµινος καὶ ἡ περσία καλουµένη. 
1υἱ4. 6 τῷ σχήµατι δὲ πρόµακρος ἀμνγδαλώδης, ἶ. 6. νο (γαῖέ οἳ Όνε 
περσέα ἵψ “Ίοαρ κο απ αἰπιοπά. Τε 9 ἵπ {αοί ἀβου]ε {ο ἀἱν- 
Επριυἱκ νο ἀοαῦ]ο-Ὀ]οβκοπαίπα Ῥοαοῖν Ίτοπα νο αἰπιοπά, ο, 
Είτε, Αποίενί Ἐφγρι, Πλ. ττφ « Τ]νας νο Ῥετκοα απᾶ Ῥοαοῖι ἵνετο 
οὔίεη οοπ{ουπάοά Ὦγ απεϊεπέ απέ]νοτς ἴ9 γετγ ονἰάεπε: απά ενα 
{ασ ος Εἶνο {οσπιετ Ὀνοίπᾳ Έἶνο καετοά που οἩ Ὑομο Εγαῖε (νε]οῖν 
τοβοηΌ]ος ἶνο Ίναππκη Ἰνοατί) νο μοάς [πυτωοά νο πσιπο οἵ α 
{ανουσίέο Κίπα, καβ]οίοπέ]γ Ῥτουος Ενας Ῥ]αἑατοὶν (0ε Πείάε, 118 0) 
Ἰιαά ἵπ νίονν νο Ῥετερα, ος αἱ Ἰεακέ ἴἶνο βαστοά που οἵ Αὔνος, πι Ἴνου 

Ἰνο βροα]κς οἵ νο ρεκο]ι-ἴτου τοροπα υ] πρ νο Ἰνεατί Το ποτά ἵπ 
Ῥ]πἱατοῖι 9 Περσέα. 

ο 8 πιλήµατα,. Οἵ ΑΏνοπ. 636 πίληµα λαμβάνων τῆς πολυτελε- 

στάτης πορφύρας. 
ἆ 5 φνλοκρωῶν. ΟΕ, Τναυ, νὶ, 18, πι Αγποιάς ποῖίς; Οσα, 

ΛΙ. Βίοι. . 448. 
ειο 



“καὶ μὲν δὺ µάλα πάγχν κακὸς κακὸν ἠγηλάζα, 
ὡς ἀεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς εἲς τὸν ὁμοῖον, 

ο ἃ 4 ἀποτετορνευμένων. Οἵ. ΡΙα, Ρλαεάν,. 134 Ἐ; Ῥϊαε. Μον, 

ο Τα 6 ἐπηλνγαζούσῃ. ΟΕ. Ἰό. «6. 
Ὁ 3 τροπὰς ἁπαρατρέπτους, ᾖ. ο. εἶνα βάπηΤΗΕΤ απιά γεϊηέος φοἱφείους, 
τοουστίηα εν ροτίεσί τερα]ατίεγ. 

Ὁ 5 ἐπικάρποις. Τηΐ αποπια]ους Γοστη ἵ9 ζοαπιά ἵπ αἲ] νο ρεϊπέοά 
ος οὐ ΐοπα, απά αρρατεπί]γ ἵπ αἲἲ νο Μ88., ννενουέ Ὀείπᾳ ποεῖοεὰ, 
ο ἀπικάρπιος, νο Ῥτορος Ίοση, 9 α Μεἱ9 οἱ Ζευς: οἵ. Ῥτεί]ας, ΟΚ. 

το αΗγίΙ. 19ο. 3- . 
ος 9 ϕ γεαπνίασεις. ΟΙ. Απίκος. Ρατ. Απίπι Η1. 1ο. 6 ὅταν γὰρ διὰ 
Ὁ σὴν γατνίασιν ἑλκύσωσιν ὑγρότητα κ.τ.λ. Ἠετο ἐἶνθ ηνοτὰ 866118 {ο 

ἸηδαἨ εἶνο ἁ πέος οἱ πεἰρ η ουχ]λουἆ, ΄ Ὀοσάες Ἰα1ν».” 

ο 4 6 ἑκώσμησο. Α. Υ. «ματηἰκοά”; ὑπὲ (ο ἐλουρλέ ἵο οἱ 
: οτᾶςς ταῖ]νες να οἵ νεκα{γ. 

πο ᾱ 6 τὰς ἀρχάς. Τιεῖτ οτἱρίπαὶ Ίαν ατο {ο τοπιαῖη ππολαησεὰ 

ο ᾱ ϱ ἐμποδοστατοῖντο. Οἵ. Σιάμ. χἰ. 36 (1 ΧΧ) οἴμοι θύγατέρ 
µου, ἐμπεποδοστάτηκάς µε (Επο]ά). Το ἑσκίς οἵ Όνο λ{88, γατγ 
Ὑοςγ άε]γ. ἐμπεποδεστατη (119) και σεµνοτατη Α (Ἀπείο). 

ᾱ το σινασπιδοῦντε. Ο. Χεν, ΠΗεϊίεν. υἩ. {. 34 οἱ ὃ ᾿Αρκάδες 
ἀθρόοι σννασπιδοῖντες. 

4 τν ἀόχλητο. Ο. Ἰωείκα, Ῥαγας. ΣΙ πρῶτον μὲν τὸ τῆς σαρκὺς 

3 718 ο Ι ἀνεμπύδιστο. Οἵ, Απο Ελ. Νίο . τῇ εἴπῳρ 
. ἑκάστηε ἔξεώς εἶσιν ἐνέργειαι ἀνεμπύδιστοι. Ῥοῖγο. κ. α. 1. 
Ἶ . 5 ἐκνεύσεσι. Οἵ, Ῥ]α. Πε. 8 τάς τε εὐλαβείας πασῶν πλη- 

γῶν καὶ βολῶν ἐκνεύσεσι καὶ ὑπείξει πάσῃ. 
5 1 καιροφνλακοῦσι, Ο. απο]. 678. α] καὶ ἔργφ ἑαυτὸν 

ἀξήλεγέο ὅτι «αιροφυλάνται τὴν πόλιν ἡμῶν, 
5 ᾗ τῶν ἀσννθίτων σνναγωγῶε. Οἵ, Ρ]α, Ρλαεά. 18 0, Άγπρος, 

τοι Ὀ. 
5 Ἰ κνκλοφορικὴ συνοδία καὶ περιοδία, “Βγπούῖσα] τογοἰαέίου απά 

“.. 



τα ΤΗΕ ΡΒΕΡΑΠΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ΟΟ8ΡΕΙ, " 

ΛΑΤΟΛΟΝΙΨ, 418. αν. 
Ὁ 4 ἀνοδείκτοις, “ ππεκαππρ]ος.”  λονν ον µάᾱ 

οἱκο κ νετο. '1ε 1 ροίλαρς α οοτταρέῖου {ος ἀνενβέκτον, Απ ΚΝΕ 
εἴ. 8. Ίμακο αν. 1’ (Η. ΑΔ. Βοάρα1ν). 
26] Ἴπθα 4 (σἱέήθησαν), ᾱ Ώοοσνκαϱ) οοττεείῖοα {ος ηδβήν- 
θησαν Ἱ. 

α 6 ὁστωθείσαις Ἰ Ίνανο πο Γουπᾶ νο γοτῦ οἶκονῖνοτο, ο, 

Χαν, Εφ. 1. 8 ἡ δὲ κεφαλὴ ὁστώδης, 
νευρορραφουµένη. Οἵ, Χοαι, ΟψΥ, η, 4. ὁ ἔστι δὲ ἴνθα καὶ 

ὑποδήματα ὁ μὲν νευρορραφῶν µόνον τρέφεται, ὁ δὲ σχίζων. 
α Ἰ ἕγκατα. ΟΙ, Ἰοίαα, Πεχέρλ. 4 καὶ τοῦ βοὺς τὸ πολύπτυχον 

.. Πο. Π. χὶ. 438 µιχθήµεναι ἔγκασι φωτό Ῥε, Μον. 
6Βᾳ Α τὸν δὲ ποιητὴν τὰ κρία ὑπέρτερα τὰ ἔέω τοῦ Ἱερεου, ὥσπερ 
ἔγκατα τὰ ἐντός. Ἡοιοᾶ, Τλεοφ. 5348 

ἔγκατα πίονι δημῷ 
ἐν ῥινφ κατέθηκε καλύψας γαστρὶ βοείρ. 

ϱ 4 ὁλοσχερη. ΟΙ. Ροϊγυ. Η1, 11. 8 τὸ μὲν ὁλοσχεράντανον καὶ 
βαθύτερον µέρος. 

ϱ Ἰ φορολογοῦσα. ΟΙ. Ροὶγὺ. 1. 8. ὰ καὶ πολλὰ µέρη τῆς Ἔικε- 

ἆ ᾳ τὸν δοκοῦντα λογιώτερον. “Ὠἱοηγείας, ἱὲ δοοπτα, Ίλα [ποπ - 
πα {ο Άγριο αραἰηαί βοπιο ρ]ή]οπορίναγ ν]νο Ίγας νουρέ {ο ἵνα 
πποχο Ἰεαγηοά απά εἰοραπί ναι Ἐρίουτας, νο να οοπποπΙΥ 
τορατάεὰ αἱ ππ]εατπςά ” (Κου). 

7860 α ὅ διαµονῆς. ΟΙ. Τμουρς, Ηίη. Ρίαπε, υ. 6. 6 τὰ δὲ 

9 3 εὐαίσθητον. Οἵ- Αενίοί. Ρα. Απίοι, ἴ α]. 3 ὁ γὰρ ἄνθρωπος 

ἆ 1 πρωτότυπα. ος Ἐμα. Π, Ε. τὶ. 16 χρωτοτύκονε αὐνοῖν ἀ 
Ἑβραίων στοιχείοις γραφάς. 

ἃ 6 τὴν Πανδώραν. ΟΚ. Ηοιίοᾶ, ΟΡρ. 6ο-θο, 8τ - Ξ 
Πανδώρην, ὅτι πάντες Ολύμπια δώματ ἔχοντες 
δῶρον ἐδώρησαν. 

97] 83 ο Ὑποθηκῶν. Τμία ΕΕΙο ἄοθε πο οσσας ἴπ ἐν Ίσηᾳ 
κέ οἱ Εἶνο ννοσ]κς οἱ Ὠεπποετίέας ὮὉγ Τγακγ]ης ρτοκετνοά Ὦγ Ὠο- 
κεπον Ἰωαογίίτς, 46 94. Βνὰ νο ννεὰ ο σφριὰ ν 11 . 
5 ἔ]νο Ὑπομνήματα Ἠθικά Όνετε πηεποπεά, | | 

... 



ο νο Βουίι που]ά τοκὰ γνώμῃ τύχη µ. αν 
ααϊισά {ο π]ναε {οἱ]ουνς. 

4 αὐτῶν κροκάµνουσιν. ΟΚ. Βορᾶ. Αίας 1279 
ια δ οὗ σὺ πολλά 

μην 90 Διδίω. ο. Ρίαε. λίον. 11 Ὦ πολλῆς ἐν αὐτοῖς εὐφροσύνης 

Ὁ. καὶ θυµηδίας παρούσης. 
το 96 , Ποπι, 04, ΥΕ. 145 θεοὶ δωτῆρες ἑάων. 
ο 5 8 τεκμηριοῦνται. ΟΕ. Τ]ναο, Ἱ. 3 τεκμηριοῖ δὲ μάλιστα Ὅ 
ταψί, φ. Τ]νο πιά ἁ]ο νοῖος ηδη» “βπὰ ουἱάσπος,᾽ 

ος ἆ 5 διὰ τὸ θέ. Οἵ. 61] ἆ 6. 
ος 188 Ὁ 4 ὁρκισμούς. 0ᾳ. Ῥοϊγί. γ, 43. ὰ ἐλευθέρους ὁμοῦ καὶ 

..- Ώ Ἰ παράρτημα. 6ὲ Ἰωοίκα, ΡδΜῖορε. 8 ὀεψδωῶν τισι τὰ Φοιαῦνα 

Ότο παύεσθαι ἡ τοῖς ἔζωθεν παραρτήµασι. 
ο 69 Ἰ προσεκτικός. Ο, Χεν. Μίεπι. Π], 6. 6 Φόβος προσεκτικωτέρους 
σοκ 4 
3 ᾱ 6 Εοείς, κτ]. 29, 1ο. Ψυχήν, Όνο τοπ ἵπᾳ οἵ Ὀνου] Εἶνο Ὑαείσαα 
ο απά Αἰοκαπάτίαἃ Μ88. οἱ Εἶνα ΤΙΧΧ, ἵ ἀἰββεα]έ {ο οοπδίταο ρτατῃ- 
ο ἹπαοκΙγ. Το ποσικαἶνο οππ οπΙΥ ας εχρ]αῖπεά Ἀ οπο οί 
ο οορηκίο εἰρη]βεκείοι: "Ἠο οοτετεά Εν {ου οἵ ἐἶνο θασίἩ νε λε] 

οσο ἅ το Απ αἰ]πκίοα {ο επ. Ἱ. 41, απά ροτ]ναρς αἶκο {ο Ἐσοίας, 
υακαίς. 18. 
184 ο τ ἐξήνθισται. ΟΙ, Ῥίαε, λίον. όόι Ἐ ἐπὶ πλεῖστον ἐξανθί- 

ζεται τοῦ λειμῶνος. 

Ῥοοκ χν 

1] 788 Ὁ 8 ἐν τρισὶ τοῖς πρώτοις συγγράµµασι. ἵη Εἶνο {οἱ]οπίηᾳ 
ε Ῥααρο πο Ἠανο 4η εχοε]]απέ ΦΕΤΗΠΙΑΥΥ ος νο Ὑ]νοῖο αγᾳατηοπέ οἳ 

. Όνο ννοῖς, νε] νου] ἵνο ουπιρατοά νε εν (ἶνο Γπ/γοδωσίίον, ντ]. 
ἳ 4 6 (κομψφείαφ). Ἐσε κοµπίας Ἐν, ουᾷᾱ,, οἵ κοµπείας Ὠπδοτί, 
ς ον απ κπονα ποτός, τονᾶ κοµφείας, ας ἵπ Ῥ]α. Ρλακά. τοι 0 
ο πὰς ἄλλας τὰς τοιαύτας κομψείας ἑψηε ἂν χαίρεν. Απολος ροφἱδ]ο 

ποκάῖηα που]ά ὃς ποµπείας: εἴ. 111 Ὁ 6. 
ά το ἐν ἑτέροις τρισί, ἨΈουκα ἓν, ν, τί 

«σε 80 ο » ἐπιχερήμασιν ος Ίνετο {ο ἵνα ακοῦ ἵπ  ἐοονηῖοα] 
ο ἀμθνοά ὃγ Ατωθο Τορ. υΗ. 11. 19 ἄντν δὲ φιλοσόφημα 

. -ᾱ- .] Ἓ.” 

ΜΜ 



Ἴδραι ΤΗΕ ΡΠΕΡΑΝΑΤΙΟΧ ΡΟΗ ΤΗΕ «Ο8ΡΕ, 

μὲν σνλλογισμὸς ἀποδεικτικός (α ἀεπιοπαγαίίοε ουποϊωκίοη), ἔπ 
ρηµα δὲ σνλλογισμὸς διαλεκτικός (α ργοδαδίε ουποϊωκίοη)ι οἳ, 
... 8. 

4 8 ἰσαρίθμοις. . . λόγων συντάξεσι. Βουκα η, ηΗ!, κ, 
5 ϱ-Ὁ 4 Εἰδ ἑέηε . . . εἲς φῶς ἀγαγών, ἈΒουκ κ, 
Ὁ 4, τῶν μετὰ ταῦτα τριῶν. Ῥοολο αἰ, χἰἰ, ΧΙΙ, 
ο 4 ἐν τῷ πρὸ τούτον συγγράµµατι, |. 6. Ῥοοῖς χἰν. 
ϱ ᾗ ἀδέκαστον. Οἵ, 485] Ὁ Ἰ, πος οἩἳ δεκασθέντες. 
ϱ Ἰ ἀσκόπως Οἵ. Ἡσα, Π. καχῖν. αρ] 

οὔτε γάρ ἐστ᾽ ἄφρων οὔτ ἄσκοπος οὔτ' ἁλιτήμων, 
ἆ 34 τὸν ὕστατον. ἈἨοοῖς χγ. | σα 

7060 Ὁ 8 τοὺς τὴν ἐποχὴν εἰσηγουμένους. Οα Θίς ἀοσίτίπο οἵ ος 
ρπεροπείον ̓  966 Ὠΐομ, Ἱ.. ἱκ. το] τέλος δὲ οἱ Σκεπτικοί φασι τὴν 
ἐποχήν, απὰ Βοχὲ, πιρ. Πηρ. Βετηλ. 1. 38 τοὺς δὲ τῶν Δοκίμων 
Σκεπτικῶν προσέθηκαν τούτοις καὶ τὴν ἐν ταῖς ζητήσεσιν ἐποχήν,. .ν 

ϱ Ἰ τῶν τὰς ὀφρῦς ἀνατεινομένων. Οἱ λέομακά, Απάνίο Ρε. ν. κο. 

οἱ τὰς ὀφρῶς αἴροντες. 
ᾱ 12 ΟἨ Ατίκοεϊος 96ο στο 4 9, ποίς. 

3] ἨΤθἱ Ὁ 6 τοῦ Πλάτωνος περιπάτου. ϐΟΧ. Ἰχ6 Ὁ α, ποῖς, 
παραβαλάν. ΟΕ. Ῥ]α, Περ. υ, 6566 Ο ὅταν πάν ος 

ἀλλήλοις οἵ τε ἄρχοντες καὶ οἱ ἀρχόμενι, Ἴ]ους αἰαίσποπία ο 
Ἐρίοιταςφ ατο ποπ οηοά ἵπ Αέοπασυς, Πλείρπ. η, 354: Όνογ 
νετ πο καρροτίοᾶ εἶθλνοτ Ὦγ Επαα]]άεε ος Οερ]ἠκοᾶστας, ας 
Ὑτοίς αραἱηδί νο ρτοαί Βέαργτίίοα, - 

ο: Ατίκίοχοπις,  ἀῑκοῖρ]ο οἵ Ατίκίοί]ο, απά νοἱαπιίπους τος 
ος Ἠἱδίοςγ, ΡΗΙοβορὴγ, απά οεροσἰα]]γ ος πηπείο, Α πεν οὐ οι 
οἵ ία ΠΗαγπιοπίοι Ὦγ Ἡ. 8, υ..͵ϱλλ----.---- 
ὮΥ νο ΟἸατεπάσου Ῥτεια, τα. 
4 Της“ Ῥετίραίος ον πμ ων 3 

οἳ εἶνο Τγοεαπι, ἐἶνο ρτοαέ ϱγπιππκίαπι ουἑκίάς Α]νεης οἳ νο ο, 
οτε Ατίκίοι]ο αφοά {ο ἀε]ίνετ Εἶνα πποτο αἰαίτακο ἀοσίτίπον οἳ ή 

Ρἱη]οφορᾶιγ ἀπτίπα Ἠΐς πιοτηΐπᾳ ννα]]ς (ἑωθιὸν περίπατον], απά λα 
εχοίοτίο ἀἱφοσυγκος ἵπ Εἶνο ετεπίηᾳ (δειλινὺν περίπατον). 86ου Αα. 
Οεἵ!, Λοα. 44. αχ. 6. 

41 Νίοαροταν, αἩ Αἰλοπίαη οορλίσὲ, π]νο Ἰἰγοά αὐοπέ ᾱ., 1/9. 

4 5 Ηεγπείας, ος Πσατπαίαα, νε]νο παπα Ἠήπικε]{ τα]οχ οἳ Αίατησαα 

αηά Άακος, ἵνας 49 ἱπάίπιαίο {Γ]οπά οἱ Χοπουταίος απᾶ οἱ Ατκοῖϊα, 
παπά πιαττίοὰ Ῥγενίας ἐ]νο πίοος ος πἀορίοᾶ ἀπυμ]ίος οἵ Πα {παπά 

δ.4 



0 0Ο ΧΥ. ΟἨΛΡΕ, 1, 3 791 ά 

"Ῥοποθείος (Φα, ία. 68. απά Ἡ. Βίορν. Π, «το Ὦ), 
Σίος ου οοσανοά οἳ ἱπιρίαίγ Αννα ρουαν 1 ποφαεγ 46 Ἠρεπείαυ, 
οἱ Ἡς ῥεοκετνοά ἵπ Αέοπασυα, χν. 696. 

ος ἃ 8 Ὠωπσείνατος, αἰφέοτ”ν 9οἩ {ο Ώομιοκέλοπος, Ίνα 4 Ἰοαίοτ οἱ 
ο Απ. Μκουδοσίκα ρασίγ αὲ Αίῑναωε, π]ήοὶι τπΑΥ Αοσουπὲ {0ς 
ας ἀῑα]ῆκο οἱ Ατίκζοςϊα, Ἡο αἶκο εαρροτίοά 4 ἆοοτεο Γοτυἱάΐπα 
Ῥ]η]οκορίνετα (ο ἑσαοῖν υγ έ]νουέ ρογπηκκίοη {γοτη ἐἶνο καί. 

Ότο 108 ο 3 Στάγαρα. 'Ρομετίοτίφ ποἰαεἶφ κοτἰρίοτος, αἱ οὐφοτγαέ 
ο κος αἲ Τ]ας, ἵν, 88, ἀῑσαπέ 4ποφπο τὰ Στάγειρα’ (Βά]νς, Ηάε. 
ο πΕ, ττρ). Ἡ ἵα πποτο ϱΟΠΗΙΠΟΠΙΥ Στάγειρος, οἵ ἡ Στάγειρα, 
ο 8.6 Κηφισύδωρος. Ατίκιος]ο)ν οτἰε]οίκπις οἵ οοπ{επαροτατΥ τ118- 
Ὁ. τοπείαπα, απά οἱ Τφουταίος ἵπ ρατείου]ας, Ὀτουρὴέ ον Ἠΐπι ενα 

Ἠείας εππηέγ οἱ Οορλκοάοσας, α ἀῑκῖρ]ο οἱ Ἰκοσγαίος, π]ιο ντοῦο 
Ὁ που αραϊηκὲ ΑγίνίοΙο Ίη ἴοις ὑουΚα. ο, Αίῑοπ, Π. 6ο Ὁ/ 

--ὁ ἆ. ας Λι λον, «ἲν 
ου τρέχλην δ᾽ «ἱ μὲν ἐδηδοκόη τένθον τωὺς ἀνδρός. 
ο λεψορίι, Ρας 1140 τένθης εἳ σὺ κἀλαζὼν ἀνήρ. 
ο 8 ἐριστικοί. Τῆνο {οἱἱονγετο οἵ ἐἶνο Μορατίαν Ξε]οοὶ {ουπάεὰ 
ο Εποζείάες, α ἀἰκε[ρ]ο οἵ Βοσχαίος, γγετο οα]]θά ' Ετϊκέίος,᾽ Όεοπ θα 
νε ουπάπείοά Ονεῖς αερπιεηίς ὮΥ πθφέίους απά απαγγετ (ἱομ. 
Ἱ. Π, κο). 8ου αὔονα, Ἰδό Ὁ ; Ζεϊ]ος, βοσγαίίο Βολοοίε, 366 Π. 
' π0ῦ ο 4 Τνοουτίεις οἵ Ο]ος γγας Αη οἕδίος απά φορλίκὲ απ 

Ὁ οοἱ]οσίος απ αα]νος οἳ νἰξίγ καγίηρε οἱ (ἶνο Εἶππο οἱ Αἰοχαπάοτ (ἶνο 
Όπικε, Άοο ἔἶνο ποξίου οἵ Ἠίπι ἵπ ΟΊσπι, ΑΙ, Ργοίπορι. 1, απά (ἶνο 
ερίρτασι ρπεβκοά (ο Όἶνο γνοτ]κη οἵ Τηνουστίέας (ἶνο ρουέ: 
Ἅλλλος ὁ Χίο ἐγὼ δὲ Θεόκριτοι, ὃς τάδ ἔγραψα, 

εν ἀπὸ τῶν πολλῶν αἰμὲ Σνρηκόσιοι. 
Ὁ Ι Ἠορβόρον, Ἠοεδοσως ( Μαγεὶν } να νο Ώαππο οί 4 Ίο 

ος ποας Ῥοΐ]α, νο τοκίήεπου οί Κίπρ ΡΙΗρ. 

. Ὁ { Ον Αρεϊίεσα, νο Ῥετίραίοίίο (οὐ. μ.ο. 8), 9ο Βίταῦ, 
πο 698. Φ “Απίκίοῖ]ο πιλάο οτος Βίκ οπἩ ΙΌΓαεγ {ο Τμουρμταδέυς, ἐο 

ποια ἵνα αἶκο Ίο ήν Βε]νοοὶ, Ἰαίηα ἔἶνο βγεί νεἼνοπα νο πουν Εἶναε 

οοἱ]οσίοά ὑουία, απ (αμ Όνο Κίπρε οἱ ΕΕΥΡΕ Ίοιν {ο ΑσταΏβο 
.- α Ἠνγαςγ. ὨΤηουρβγακέας ανα Εἶναα ονος {ο Νοΐσυα, π]νο οαστίοὰ 
-ἲ Όνοπα {ο Βουρεία, ανά Ἰνκπδοά νο ἁσνγη {ο Ἠΐα κθοθακβογα, ἸπσΗ 

« οἵ πο Ἰσαταίωα, νο Ἱκορέ Εἶνο Ἰνουίο αἶνιξ αρ, απά Ἰγίας αὐοιε 
Ὁ πήθνουί «ατα, Ἐαί που (νε ροτουίνοῦ νο οαβεγησκα οἵ νο 
Ἱ ΑΕαάκα, Εἶνο Ἱάπρα (ο πεῖνοπι Όνο εἴεγ γγας φαυ]οσί, Ὑ]νο Ίνοτο 

ν ευ τα ε.. 
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εοοέηρ Ῥουκς {ο οσα] α]ν νο Πυγατγ αὲ Ῥεγραπασα, ΕναΥ Ὦ 
Ένατη {η α΄ ουτίαίη Γποποὶ, ὙΊνογο {γοΥ Ἴνετο ἁαππαροά Ὦγ ἅπππρ 
απά Ὀουλννοστης. είς ἀθφοεπάσπίς αἲ α Ἰαίος ροτίοᾷ κοίά νο 
νου» οἱ Αγίφίοξ]ο απιά Τ]οορμγαδέια {ος 4 ΊΓβο Ρτίου ο Αροϊίοοι 
οἱ Τοος. Ἡο Ἰοίηρ πποτο οί α Ὠυλορ]ή]ο ἐἶναν α ρ]ή]οφορλας, απ 
πἰαλίηᾳ {ο τοφίοτο {νο ραγίς Εναί Ίνετο οπίεη ΑΝΑΥ, ἱταπκωτεά 
Όνοπα {ο ουν οορίες, Β]ΐηρ πρ νο ἐοχί ὑπά]γ, απά ρα] α]νοά νο 
πογ]κα Γα]] οἱ οττοε” ΟΙ. Ὠίομ. Ἱ.. ν. 54 τὰ δὲ βιβλία πάντα 
Νηλεῖ (διατίθεµαι), ρατὲ οἱ εἶνο ν]]! οἱ Τηοορλιτακέυς, ο 
Ὁ 6 Πρὸς ᾽Αντίπατρον Ἐπιστολαῖς, Α {ταρππουί οἵ α Ἰοίογίο 

Δπβραίετ, ἵπ νελεὶν Ατίκίοιιο εκρ]αίην Ενα τοββος ο Ἰήα πι 
ἀταννα] {τοπ Αθ]νοης, απιά α)]αάος {ο εἶνο {αἱκο εἶνατρος πικά ο αραϊπκε 
Ἠΐπι, {9 ο] οχίαπὲ (πι, Πίο. ΟΚ. απά Κ. Βίοφγ. Ἱ. 31ο Ὁ). 
ἐπιστολαῖς ΠΙΑΥ ἸπθπΏ  αἶηρ]ο Ἰοείοτ, ας ἵπ Τ]ναο, {. 133. τα. 

ο  Θεοφράστφ. Απης Οε] ης, Ἀοα. 411. κ. ϱ, τεἰαίον ον ἍἊ 
Ατίκίοί]ο, π]νου Ἠθας Ἠή9 οπᾶ, πας αακοᾷ Ὁγ Ἰής Ραρίϊκ {ο Ώμπιο 
4 ΦΗ00β48ΟΣ. Τ]ο ἔννο πποθὲ ἀῑφιηραλα]νοά οἱ Ἰής ἀῑφείρίον ετο 
Τηνοορλιτακέης οἵ Ἰω9ῦο., απά Ἐπάειπις οἵ Ἠλιοᾶο, Το αμοά 
Μακίετ, καγίηα Ενα ε]νο γνῖπο νν]]οῖν Ίνα ννας ἀτίπκίπα ἀῑά πο καῑε 

Ἰής νεα )έ]ν, αλ κο {ος 8οπωο οί α ἀῑΠοτεπί Κάπᾶ, Εἰιοδίαν ος Ἰουίκα, 
ΟΥ νο Ἠλνοδίκη Ίνα καἱά Εἶναξ ἓξ ννας α είτουᾳ απ ρ]ομκαπί ης : 

Όνει αΏετ ἰασίπρ νο Τοουίαπ, “ Βου], νο καἷᾶ, “ατο εκέτειπεῖν 
ᾳοοᾷ, Όνωέ ἴ]νο Τοουίαη 19 ἐἶνο «ποσίος Ῥϊοροπος Ἰμαοτίίας (ν. 38) 
απά Βίταὺο (ΧΗ1. 618) Μα ναί Ατσίοί]ο οἰναηροά Ἰΐς Ἠαπς ἔτι 
Τγτίαπιας {ο Τηδορλιταδέης, {ο ανοἰᾶ νο 1 κοαπᾶ οἵ Όνο ἴοπασς, 
απά {ο ἰπάϊσαίο Ἠ]9 αἀποἰγαίίον οἱ ΐ9 Ἰαπριαρο. . 
98] 704 α α τὴν ἑτέραν ὁδεύσας ὁ Αριστοτέλης. Ος. Α. ἄτααέ, Ατίκίοί, αν. 
ΕΙΛ. 1, 1ου--.16 ' Ατὶκιο]ος Ὠἱαψεπί τοι Ῥ]πίο ἄδοοοα ς. 
4] οι Τὴ9 φποκείου γεν Γοἱοννς ἴς ἴτοα 4 Ἰοψ ποτ ος 
ΑΠΐους, α΄ Ῥ]αἑοπίκὲ οἵ νο φοοοπὰ οµπΈατΥ οἱ νο Οµ]σείαπ οσα, 
ππάςτ νο εἹπρετος ΜΜ. Αατοϊζις. Οἵ οφ α 1. 

706 ο 8 Τΐνο Α]οπάκα, Οέας απά Ερλλα]έος, ννοτο ών κα--- 

παπά ἁατίηρ αρ]τῖε, 5 ἀοκοτῖυσά Ὦγ Ἡσππες, 0. α11-τό ... 

οἵ ῥα καὶ ἀθανάτοισω ἀπελήτην ἐν Ὀλύμπφ 

Φνλόπιδα στήσειν πολνάϊκος πολέμοιο. 
Ὅσσαν ἐπ' Οὐλύμπῳ µέμασαν θέµεν, αἰτὰρ ἐπ᾽ Ὅσσ 
Πήλιον εἰνοσίφνλλον, ἵν οὐρανὸς ἀμβατὸς «ἴη. ο. 

ἆ ϱ Εὐδήμιοί τε καὶ Νικομάχεοι. Όπ νο ααθ]οτήρ οἵ νου 
ἐγεαίῖοες 960 Οταπέ, Γυίά, ἷ. 2ο. 49. κ 
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φαύτην γὰρ αἱρούμεθα ἀεὶ δὲ αὐτὴν καὶ 

νο .ω. 

το εὐδαίμονα νε]εῖν τροχόν, “(νο νν]ηοοὶ οἳ Ἰαρρίηονα, νε]ογθας Αγἰκίοεϊς, 
ο η νο άκρο αἰωδοά (ο, 6ροακ οἱ α παν 'νοίηρ Ὀτοκαη οἩ (νε 
ο ποσο, 8οο ΕΙΔ. Νίο υ, αὴ. 3 οἱ δὲ τὸν τροχιζόµενον καὶ τὸν 

-. ἀγαθός, ἡ ἑκόντες ἡ ἄκοντες οὐδὲν λέγουσιω. Ο. ΑπεΐρΙο, 134. 1ο 
πρὶν ἐπὶ τὸν τροχὸν ἀναβῆναι. Ὠεπιοκί]ι, 8ρ6. 14. 

βροτοῖσι κῆρεν. 

ο Ὁ ᾗ σταυρό, Ο Ρα. Περ. 1όν Ἐ Τον κ] ἐοἳἳ γοι Όναι 
Ένα Ἰωαέ πα νο ἵν Ενουρ]η απ)οκέ νε] ἴο κοουτκοᾶ, ταςκεὰ, 

ουσ] νάνο Ἰής ογοι Ὀατηί ους; απά, αἱ δέ, απο εαΠογ- 

ἵπα «νο πα οἱ ον, ἵνα η] ὃς ἱπραίοά. Πα, 6σ4 Α οὕτως 
ἄρα κιγ.λ., "Ένα Ον ππυκέ ὃς ος ποσο οἵ νο Ἰωδέ πας, Οναέ 
ενσοα νου νο ἓ ἵπ ρονοτίγ ος εἰεκηονα, οἵ Δ4Υ οἴ]νος κοοαίηα πῖα- 

(οείσπο, αἲἲ Οήπρς νε 1 ἵπ Ένα ορ ἆ νου] ἑοροί]νος {ος μοοά {ο πι ἵπ 
Εδο απ {π ἀσα νι: {ου εἶνο ροκ Ίνα νο α 6Ά ο οἵ ΑΠΥ ο ο Ἠενονο ἀθαίτο 

ας ἴο ὕδουπινο Ἰαδέ απά {ο ἴο κο Οσᾶ, ας [ας α-- ΠΕ ο ααίη 
Ένα ἁῑνίπο κεποκα, Ὁγ εἶνο ρυτκω{ οἵ νίγίνς.’ 

.“.” 

ος μμ κκ ο 
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Ὦ 6 Ὑπὸ κήρυκι. ΟΜ. Ἠοιίοὰ, Ας, 484 ὑπ αὐλητῆρι, ο 
41 Ο, ποίς, απά βία, «6ο Ὦ. Ἱ.. 

6 2 ποίκιλλε τριχῇ. Οἱ, Αείνίος. ΕΙ. Νίο ἰ. 6. 9 Άθλον οὖν ὅτι 
διττῶς λέγοιτ᾽ ἂν τἀγαθά, καὶ τὰ μὲν καθ αὗτά, θάτερα δὲ διὰ ταῦτα. 

ἆ Τη νο Ἀέοοπιασλεαν Εἰλίοι ἕξεις απιὰ διαθέσεις 46 ΑΥΠΟΗΥΊΛΟΠΕ, 

. ἵπ Π. 8, Ἱ--ᾱ. Βπέ ἵπ Οαἱεφ. ΥΗ, 4. νε απο ἀῑκδπραλα]νοά, 
νο {οτπιοτ είπα Ίποτο ρογπηαηοηῖ, (]νο Ἰαέέος πποτο νατίαυ]ο, 

ἆ 5 ἐνέργααι. ος, ΒΙΑ. Νίο, ιν Ἡ κεὶ δὲ δὴ λόγῳ ἐς τῶν 

ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἔξεις γίνονται. 
δ] 708 ἆ 3 Πότερον δίκᾳ. ΟΙ. Οε, Λά 4Η. κΙΙ, 18 “απο πιο 
ἱαγα, τί ΑΗΐοο, οοΠα/]ἱ0 πύτερον δίκας τεῖχος ἴψιον, 4 οί αροτία 
Ἰοπαίηοπα Άβρεγπος οἱ Ἱοβρυµη, ἢ σκολιαῖς ἁπάταις; αί επίπι 
Ῥίπάατο, εἰς δίχα µοι νόος ἀτρέκειαν εἰπαν. Τε Ἰαοὲ Ἰἶπο οοπαρ]οίος 
νο αποϊα{ἶοη. 

ἆ 8 «ὐθάᾳ περαίνεν. Οἵ, σ31 α, ποίσα; “ Ατοζγις αρ. Ταπαυοἳν, 
Ργοίγ. ἵν. 169 ὁ θιὸς ἀρχά τε καὶ τέλος καὶ µέσον ἐστὶ πάντων τῶν 

κατὰ δίκαν περασομένων’ (1ομοκὰ, Αρίαορλ. 699). 
περιπορενόµενον. Ἰπ Ῥ]αΐτο Ον ννοτᾶ ἵν ρτοσρᾶοὰ Ὦγ κατὰ 

φύσιν, παπά 19 οκρ]αἰποὰ Ὁγ Βέα]]να πι Ένας: Ικίπά,.. ἀθοκκται 
ποσυταἶας απ]ά αἲέ απίορτοκκαπη εὐθείᾳ περαίνα, πιο αμ - 
Ώου» Ίνου Ίανοτο ρτορτίπτη, φποᾶ, ἆππα τοσία Ῥογραξ, αἰπια] οξΐαια 
κατὰ φύσιν, παίμγαε ουποεπίεπίετ, Ἰὰ ον οφποπίαπη ρεϊποῖρίαπα, 
πηδάίππα οἱ Ώποτα οοπαρ]οσίαέας, Ἠνετο πποξα ἵπ οεὔαπα --- 
Ῥωΐ ος ποῖς 641 4 4. 

ἁ ο-ι1 ΟΙ. 643 Ὁ 6, απά 814 Ὁ 1, ποῖς, 

7909 Ὁ 8 πάνυ χρηστός, Ὁδρᾷ οἵ ού ἰχοπ]σα]]γ, ας ἵπ Ῥ]αίο, 
Τλεαεί. 1όι Α; Ὠοπιοκ]ι, 339. 37 ἀλλὰ πρὶν τν ανω ο . 
ἵνα μηδὲν ἄλλ᾽ εἴπω, τὸν ζῶντα ἐξέταζε. Ν 

ἆ ι ὁ Περιπατητικός, «ἼΝο οχι μονος, Ραήναρε, «ΔσᾳιΑ!6]γ 
οοπιρτολεηά Αγίκίοι]ο Ῥ]]οκορμίοαὶ οοποθρίίο οἵ ενα Ὠεέγ. 
Τήνο αχρτοκαίοη οἵ Ἰής γίουνς Εἶναί Ίνα οοπ1ς ἆοννπ {ο 8 βΘοΠς ο ἍἊ 
ἱπουπαρ]σία, απά οοπίαἶης 8ο πο] ναί ἵν αρρατεπΙγ ουπίτα- 
ἀἰσίοςγ, ἶναί ννο ατο ἵπ ρτοκί ἆκημοτ οἱ ἀοΐηᾳ Ατκίοῦ]ο Γπ]κίος” 
(ὄταπε, Βελίοι οί Αγίζοιϊς, ἱ. 138). Οἱ. ΕΙ. Νίο, κ. Β. 13 εἶ γάρ. 

εὕλογον χαίρειν τε αἰτοὺς τῷ ἀρίστῳ καὶ τῷ συγγενεστάτῳ (τοῦτο ὃ' ἃ 
ἂν ὁ το) «τν ὀριώννω μλσνο νο ανν ο 

Βου αἱκο Ηαππράεα, Γαίλεγε οί Ογεείς ΡΛΠοκορλψ, 49. 
.18 
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ωχ φως Ο, Αεϊκίοι, ΕΙ, Νίο, ἵν. 9. 3 καὶ 
ος τῶν μὲν νέων τοὺς αἰδήμονας, πρεσβύτερον δ οὐδεὶς ἂν 

.. Ἱ/|/ἼἎ ων. Ον έἶνο ἐ)νοοίοργ οἵ Ερίεασας 
Γ. Ὠΐομ. Ἱ.. κ. 111; Βεκί, Επιρ. ἱκ. 16: 0ο, Ώε Ναι Ώκου. Ἱ. 16 
41: στο, ν. 111-129; Ζε]ΐος, Ερίοµγεαπε, εἶναρ. 18. 

-. 6 6 µαντεύονται. ΟΕ, Ρ]α, Κερ. 349 Α ἀληθέστατα, ἔφη, µαντεύα. 
ο Ὃν Οε ορίπίου οἵ Εἶνο πιοίνο οἱ Ἐρίουτας 966 Οἷο, λε Λία. Ώου. 
ο ὰ 4ο. 86 'Ὑϊάρο ποππα κ γἱάστί Ἐρίουτωπα, πο ἵη οΠοπαίοποπα 

ο Λνοπἰοπαίαπα οπάοτοξ, γοτυῖα τοἰᾳαἶκδο ἀθος, το βαςξαἱἶλοο. 
το ᾱ το ἀκρίβεαν παραιτησάµενος, Πτετα]]γ “ὮΥ ἀερτοσαέζηᾳ αγ ἁἱ]]- 

Εεπέσα το, λήοὶι 9 ἑαπέασπου ης ἐο εχουαίηᾳ Όνοπα ἔγοτα ἆ ἱροπέ οασο,” 
801 ο 1 χρεοκοποῦντα (Υ6ἱ χρεωκοποῦντα), ΄ οαποε]ίηᾳ ἀοὺία, 
-'ουγθποφγώκφννα ἑπεραδα πα. ο, Ρας, λίου. 
Βεφ Ο ἐν τῷ δανείζεν χρεωκοποῦντε ὁ γὰρ οὗ γράφει λαμβάνων 

Ὅο ἔλαττον χρεωκοπεῖται. Απκίοξίο, Ἰονεθυος, ἀῑὰ πο νε]νοί]γ τεραἁ]αίο 

ο Ῥτονίάεπος, ἵναξ, ἡ{ Ὑνο ΠΙΑΥ Ὀε]ίουο ΑΑείοις (α{, 798 ο ϱ), ἠπαϊεοά 
ο ἁω νο περίοπς αογο Εἶνο ππουῃ, Ενας “ἀἰφοοαπείηρ ᾿ τα]νετ εἶναι 
ος ποριδίαίας” πε. Ο Τωίκα, ΟΥ. Οὐπίτα Ον. Π. ᾿Αριστοτέλης 
Ὅτο ἁμαθῶς ὅρον τῇ προνοίᾳ θεί. Οἵ. 669 ο 4. 
8) ο: ἵνα μὴ ἀποστερήσῃ τὸν κόσμον τῆς προνοίας ἀφεῖλε τὸ ἀγένητον 
ο αὐτοῦ, Οαἱκίοτὰ αἶσπο {οἱ]ονεν ἔ]νο {εχέ οἱ οοἁ. Τ, οπεζεἶπᾳ µή απά 
ο αθκθίας γενητόν. ἵπ Ενα ΥΑΥ [νο Ῥάλκαρο που]ά ἀρεστῖνο Ενα 
'Δοεείπο οἵ Ατίκίοϊα, νε]νο, "ἴπ οτάος {ο ἀορείνο ἐἶνο γνοτ]ά οἳ 

ος Ῥτονίᾶθηος, ἀοπίοά (λα Πέ νὰ ογοαἰοά ᾿: οἵ, Απίφίος. Μ[είαρλ. Ἡ. 4 

. -ιωὰ ο γίνω, ἄν Άννα σε καὶ ὃς 
μὴ ὄντοι γωέσθαι ἀδύνατον. Βαῖ ἵπ [ας νο γε]νοὶο οοπέεχέ Βοι οἱ-- 
Άος Ὁ ᾗ τοίοτν {ο Ῥ]αΐο απά Ἠΐν ἀοοισίπος, απά νο οπιἱκκίοῦ οἵ ε]νο 

ποραένου {π ους, ἵ ἀθκίτογς εἶνο ατρυπηοπέ, 
6 6 τοὺς ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἑστίας, 'ΈΊνονο οἵ Εἶνο βαππο (Απ]γ,) [.ο, 

Ένα τουρκ {οἱἱονγοτα οἵ Ῥ]αΐιο, . Ηάε. 1. 16 οἱ πολλοί, πλὴν 

ὀγδώκοντα ἱστιέων, εἰσὶ ἐπήλνδες. 
808 ο Ἰ Κατὰ δὲ τὴν ἡμετέραν ἀκοήν, μον απε]αίου οί 

Οία ἴα “αἱ ποκσία ἐρείπισέ αατίνας ἀσοσπίσπα πα ἰνίππυς, νεα 
ή, «πιά νο ακρτοκκίου τῷ στόµατι διείλεκται {η 8ος ἆ 4, Ἠοσο {ο 
ὃς ἑα κου Ποταϊγ, ΛΕίσυς που]ά πορτοφοπέ Ἠήπικο]{ ᾱ- α- ουπίση- 
ΡοσαςΥ απ Ίνοαγος οἱ Ῥ]αέο, νε ῖνογοσα ἵπ (ασ Ίνο νου ἵπ Ώνο πιο 

οἵ Μάτος Αατοζζυς, Ο, 6οφ α 4, ποίς; Μαασν, 14. Ε7δ. 

Μ.9 
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ου ΜµὨβµµ.μ-- Βοο Όλο ποίς ο. Βοφ ο]. 
64 ᾿Αριστοτέλονς. 896 ποίο οπ οφ ο Ἰ. ΟΕ, Αεϊκίος, Τε Απίνια, 

Η1, 1. 1 ἀνάγκη γὰρ τὸ γενόµενον αἴξησιν ἔχειν καὶ ἀκμὴν καὶ φθίσιων, 
ϱ 4 τηνάλλως, Ῥ]αε, Γ 9494. όρο ΛΑ τὺ μετὰ παιδιᾶς τὴν ἄλλωε 

ἄνεν μισθοῦ ζημιώδους θεωρεῖν. 
«Εε (εππεγε, πα]]ο ουτίο οοπαο (Λε), 

λλλως Ῥτο Γγωκίγα ἰπἰκκίπνατα οἱ ̓  (Κα]νοῖς, Τό, Ίκε, Οὐκ 
ἄλλως), 

ο 6 τό τε γενύµενον εἰς ἀνάγκην τοῦ ἀπολέσθαι περιστάντος. ΟΚ. 
Ατϊκίος, Μείαρλ. Ἡ. 4. 4 τὰ γὰρ αἰσθητὰ πάντα φθείρεται. "Τα 
αακυπηρίίου ναί νο νγοτᾶ, Ενουρ]ν ἴὲ Ίνα οοπιο ἵπίο Ἰοίηᾳα, π] 
Ἰαδέ {ος ονετ, ογετ]ουία νο {αοί ΟὨναί οτἰμία απά ἆθσαγ πια γ 
εοπά [ου οαοἳι οἴ]νας (Ζεἱ]ος, Οἱΐπεε, 58). 

Β08 ἆ ϱ ἀνάγκης. 8 Ῥιαε. Τη, 7 Ἐ 'Ύνο Ἰαγο ροκεὮ οἱ 

Εἶνο αοἲκ απά οροταἶοης οἱ Ιπίοιῖροπος, "Ὑγο πηδὲ Ώου αά ἔνοαα 
Ειαέ ατίαο Θηγουρ] ποοεκρίέψ: {ος Εἶνο πνοτ]ά ἵα Εἶνο τοκυ]ὲ οἵ νο 
οσα Ὀἱπα ο οἱ πεοθκκίγ απ Ιπε]]ήμεπος, Ιπίοϊήμοπου πονετπίης 

απ ρεγευιπάἶπα πδυεκκί{γ {ο Ῥτού που ο) Εήπρς πι Εἶνα πποκέ ρετίοσε 
να}, Ὠδορκαίγ γἱο]άϊηαᾳ {ο Εἶνο ννίφλοτα οἳ Ἰπειίμοπος, νά, 
“8 Α «Ίο Πικέ οοπαίετ νο παίπτο οἵ τα, απά ναίας, ανά αἶς, 

απά οαγί]ν, πλ λο]ν Ίνετο Ῥτίος {ο ἐν οτοαείοη οἵ Εἶνο νοανοπα, απᾶ 
π]ναί Ἱαρροποά Ἰείοτο {νοτο Ίνοτο εἰοπιοπία, ἃο Ἶπ νο Ἰεί 
ποτᾶς Ῥ]πίο τε]οσί τὸ ἀγένητον: 866 8οΙ ο 4, ποῖς, απᾶ Ατοΐνος 
Ῥωέ]ος, Αποίεπί λος, Ἡ. 118. 

Τ] θ040] τὴν πέµπτην οὐσίαν, μία ρΊγαδο 86ο ἐο οσους 
Ατεῖ ἵπ Ῥν.-Αίκίοξ, Τε λίωπάο, Π. 4. 6 οὐρανοῦ δὲ καὶ ἄστρων οὐσίαν 

ρατόν τε καὶ θεῖον. Τα ἵα [οἱ]οννοά Ὦγ α α11 ἀοιοτίρείου ἰνοξίι οἵ 
εἶνο αἰθήρ απά οἱ νο θικ] ους οἰοπιοπία (νά, ]-Η1, 4), απά νο 
οοπο]υκίοῦ πέντε δὴ στοιχέῖα ταῦτα κτλ. ϱΟ, 0ο, Τωο, Ὠήαρω, 
{, το. 3“ Ατκοίείος . . . αυτα υαέίνος ποίς 1]α ρεποτα ρεῖῃ- 
εἱρίογαπι θκκθί οοπηρ]εχας, ο φπ{νης ουσία οτἰτοπέως, απἰπίααι 
ἁ παπά ατα Ὠδίυταση οεΏβοί 896, 6 ϱ 0 αἰέ πηοης. Τά, αι ΦαΙπία  ἍἊ 
Π]α που. ποπιηαία πιαρί Ύμαπα που Ἰπίο]οοία πκέιτα ἍΒοο 
Μοκλνοίπιν ποῖο ἵπ Οαἀνοτίι, {πε. Βψη, 1. 47ο, ον Απίκοι ἓν  ἍἊ 

επ. ΑΛ. Π. 3. ΣΙ πάσης μὲν οὖν ψυχῆς δύναµις ἑτέρον σώματος έοικε 
κεκοινωνηκέναι καὶ θειότερον τῶν καλουµένων στοιχείων. ο 
806 ἆ 2 ἑστί τις οὐσία νοητή. ΟΕ. Ρία, Τη. Αι δμ ον 

καὶ ἀεὶ κατὰ ταϊτὰ ἐχούσης οὐσίας κ.τ.λ. Τε Ραλκαρε ἵ φποίοᾷ ., 

.29 .. 



ή τω 

ω.  ώκθα 8056 ά 

ο. “Εκ ἰρίέας Ίου αὈφίτασία θκφοηέίαο αἶνο οχἰκίοπείπε 

Μο αἴφυο εροοίος, 4μαπ. Ρλ]οβορίνις (Ρ]α{ο) Ίαπα ἔαηφυσπα οκ- 
ἁόσας που οὐἱοσίατα εί ρε φο ουηκίαπίσπη αροσανίε, αἶνε, υἱ 

' ἀΐσαπα, ομέ ΠιθΓΑ 6μ4Λάί αροκού νο - αά Ἰος,). 

ο ἁ δει Το 46 Α «Το ορού οἳ ο ἀῑνίπο Ἶνο 
πας [ος νο πιοσέ Ῥατί ουέ οἱ Πτα ΌἨ Ολῖ ραεκαρο Ὑΐρετ καγν 
τναξ "Ῥτοείως απά Αἱοίπου» αάά Ειαί Ρίαο (λουρὲ (μή πιοοέ 

ο αν. Π, τα Πεκαθνεν. 1. 3, Δαρακ, ἵπ ΠΙΑΗΥ Ῥάδεάρος, 45 4ὲ Οεπεκί 
ο αἆ Πεν. Ἡ. 4, Ἠλνετο ἵπ αοοοτάκπος ΨΕ] νο οΟππΟῦ ορίπίοη, 
παν Ίνα Ὦγ πο Ἰπδαπς ομ]]ς ἵη φπθκείοη, Ίνα ενας 6ροακ», 8ο 

ο ὔονο Εἶνο αγ Ενα Ίνανεη ἵς «αἷά ἔο ἴδ ρατο Ώτο, ουξ ο νλλοἷν Εἶνο 
τος βοπ/οσέυτο Εἶναῖ (νο θίασο αἰκο απά λωπαἱπαΓίοὪ γγοτο {οστηοί.) 

ο Ρα Τε. 49 Β. 
ο Ἰ Λενίοι, Ώε Οαείο, Π. Ἰ. 

ᾱ, -ᾱ τν κατ εἶδος, Πεογα]ἰγ “αν (ο {οσπα. Ἰπ Οίς τοεροσί (ἶνογ τε 
ο Ἱππποτίαὶ απά υπεαπρεαυ]ο, ἴναξ πο αν {ο Ονείς παίίος,” νε] ο] 
Ὁ ἃς οαραὐ]ο οἱ Ίποτεβδο απά ἀεοτοβοο. 
ο ᾱ 5 ἀποχωρήσεις τοὺς αὐτῶν καὶ προσχωρήσει. Ο{, Ρἰα, Τή. 

«8 Α, πΊνατο Εἶνο «ΑΠΟ ἐοτπν 4πο αρρίίοά {ο εἶνο Ίωπιαν Ὀοὰγ: 
«Νονι Εἶνο ρτουσκς οἵ τορ]σίίοῦ απά ἀερίοιίου (τῆς πληρώσεως ἀπο- 
χωρήσεών τε) αἴίοι νο Ἱππωπος οἱ (ἶνο υπἱνογκαὶ πποίου οἵ αἱ 
Εήπρν ᾿ (όσοι), 
ο ᾱ  ἀποκρίσες, 'οετοίσοπα,” α πηδδ]εαὶ ἔοστη επιρ]ογοά Ὁγ Ρ]αε. 

1481. 415 καθάρσις ἀπύκρεσις χειρόνων ἀπὸ βελτιόνων. 
4 ᾗ τροσκρίσεις, "αοετοίους ος "ακπι]αίίοπα,  Τατο ποτά 

πο οοσαττίης ἵπ Ῥ]αϊο. 

80Τ6 4 Λοιοτάΐηᾳ {ο Απίκο]α, Τε Οπείο, Η. 8. ], νο Ἰνοα γεν] 
Ἐοδίος Ίνανο πο πποσα οἵ Ονοῖς ονἩ, εἶλνοι οἵ τοϊκίου ος οί 
πενοϊωείσα, ναί απο Ακοά ἵπ αρίνοτος πε πονοῖνο ἵπ α ἀῑισπαὶ 
οευαε, ἸΠἨμά. τε Ἀοτοσνος ΕΟναί νο Ἰνοανουίγ Ἰνούίους ο πο 
πονοῖνο ἵν πια (ωε: ος Ενας νε τονοῖνος πιο ατα, ἵναξ ενα 

βα1πο εὐ-οκ]]οά {που οἵ νο Ίποσα ἵα αἴναγε αυ], ο Εναέ εἶπου 

αρ Οναί Ίπονο οἵ Ενεφοί νου ποωκὲ Ίνανο (ἶνο πποξίοπα Ῥτορος {ο 

ει 

ασ νο  -- 



807α ΤΗΕ ΡΒΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ .ο8ΡΕΙ, 

Όνοπα, απὰ ἵξ αρροασα ναί «]νογ Ίανο πο ἔΊνονα, ἴέ ἵν ονἰάσπὲ Οι 
νο οπηποῖ ππουο οἵ Ὠνοκοίνος, Το πηἰκίακοπ ποίου Ον νο 
Ίποςϱ ἆοος πο ἔπγηα ος 9 αχἰς οπος ἵπ οποἳν ποπ τονοϊα ίσα. 
Ἰναρ ου οοπβοπἲγ πικἰηἑαἰπος ἵπ ους οἵνη αγ. 

ϱ 6 ὡς ἔμψνχοι Αποῦο, Ών Οµοΐο δ.σ ωωά. 
Ον ποῖίοη οἵ Εἶνο Ἰνοανεπ]γ Ὀοδίος Ἰανίπα α φοα] αν νο βοπχου οἵ 
Ονείγ ποσα, 

ο σάλο ἀναι τῷς ἠματήροε ὄφεως. ΟΕ. Απίκίος. Ώε Οπεῖο, .Β. 9 
“ Ευτίλνος 1ὲ νου]ά νο τοβροπαὈ]ο ναί αἲὶ εἸνου]ά Ίανο νο απο 
πποξίοἩ, να νο δα αἶσηο οἵ νο Ἰνθαγοπ]γ Ὀοδίσς βοοππς {ο ἆο κο, 
αἱ τἰκίηᾳ ος κοξίηᾳ, απά Ίνο πο οἵ Ἰήπηκοϊ{, Όαε μπουμ]ν νο 
ἀἰκίαπου οἱ ος αἰα]νε: {ος εἶνο αἱρ]νε, νε εν ἀῑτοσίοὰ ἔοο ας ααγ, 
ἵ5 πηκάο {ο το! Όοοφυκο οἱ 15 Ἰπθακησας. ... Απά  ἰποπιλλίηᾳ 
τηἈ κος (]νο πποξῖο 8οοπη {ο ο ναί οἳ νο κίατ.) 

45 ὁ δ, ἧπε. Ο{. Απίκος. ο Οπείο, Ἱ. 4. ὅ Ἡ Όλοι Όνατο 
ὡ ἃ ἱαφίο ποοῖδα, ἁαὰ αν 148 
ἡ{ νο αἰπιρ]ο Ῥοῦγ ἱπερ]ίος α αἰπιρίο πποίοἃ, απά Όνο αἰπιρίο 
πιοίου α αἰπιρ]ο Ὀοῦγ ({ος 1 Ἡ ο οοπιροείέο νο τοκυ]έ 
οοστεεροπὰ {ο νο ρπεροπάεταπέ ρα), Έἶνοτο ππαδὲ Ὡδουκκατί]γ ο 
βοππο αἰπιρίο Ὀοάγ, νε ἐσηᾶς {ο Ίπονο ἵπ α οἴτοπῖας ποσα 
ποοοτά(πῃᾳ {ο Ἡδ ον Ἠπέυτο, Τά, Ἴ-φ, πο ῖνοτο Ἶνο αγβασε Ένας, 
αν α οἶτε]θ 9 α ουπαρ]οίο Ώρατο απά ο εἰταἰρηί πο ἱπουπιρίοῖα, 
οἰτου]ας πιοῖοῦ ἵς Ρτίος {ο πιοίου ἵπ α αἰταἰμ]ή πο, απά εἶπου 
Όνο {ουχ καἰπιρίο εἰοπιοπίατγ Ὀοδίος ππογο ἵπ αἰταἰα]έ που (ἤτο 
πρννατάς, εαν ἀονγηννατὰς ἑογνατὰς νο οσηίτο, απᾶ κο ος) ναπο 
πιηαῖ ἴν ΒΟΠΠΟ οξ]νος αἰππρ]ο εἰειησπίατΥ Ὀνοὰγ νε] οἷι Ίαν ένο οἰχουίας 
πποῖίοη ρτίος {ο νο οἱ]νοτα απά Ίποτο ἀῑνίπο, αἱ 
808 Ὁ 1 κατὰ τὴν πρὸς τὸ ἄνω καὶ κάτω σχέσιν. ΟΙ. Ρίαὲ. Τόν, 

όα, 61 «Βωὲ “ΊοανΥ” απά "Πρ ” πΙ ὃο πιοκὲ οἰεκτ]γοχριαϊποά 
νεη εχαπἰηοά ἵπ οοπποκίου γι νο παίατο οἵ ναί νο σα] 
αρ απά ““ἀονπ,”) 

σχέσω, “τείαίοι. Ο6, ίομ. 1. Γκ. 8] τὸ γοῦν δεξὼν φύσει 
μὲν οὐκ ἔστι δεξιόν, κατὰ δὲ τὴν ὡς πρὸς τὸ ἕτερον σχέσιν νοεῖται. 

Ὁ 3 πρὺς τοὺς τύπους οἰκειότητας, ΟΙ. Ρα, Τα. 63 Ἐ "Έῆετε ἴ9 
Ομ οπο ΕΟίπρ Ίνονανετ {ο ο οοηκἰἀετοὰ νι πορατὰ {ο αἲ οἳ 
Όνεπα, Ενα ἔ]νο οοαγαο οἱ ομοἷν {ονιατὰς ἵέο Κἰπάτοα εἰιποπί πι]κου 
Όνα ππονῖηπᾳ Ὀοἆγ “'Ἰνεανγ,” απά νο Ῥρίασς {ο νο ασ α Ῥοάν 
ππογες ""ἆονγη,” απά οἵ Όνο Οήπρς νο ατα πα -- - : 
Όνο οοΡίταςγ ἰς ἐς,’ αν 

ε... 



υµήτε τὸ µέσον μήτε τὺ πέριξ. ΟΙ. Ρα. Τήν. 64 Ἑ “Ἐοτ νο 
Ι εροὲ εἰνοτοίη «απποξ ΠΙΚΙΗΙΥ ὃο καἱά {ο ὃς ὉΥ παέιτο οἶέ]νατ 

ος “άονα,” Ἐν αἰπερὶγ ἵπ νο οἑπίσο: απιά Έἶνο οἴτειτη- 
ο ἵς ποίεῖνος, οἱ οοωσκο, ορπία], πος Ἰναο ἵπ Ἡξ 4ΠΥ οπο ρατί 

εεῖης (ου αποῖνετ ἵπ α ίτοηρετ {επάεπογ (ουγατάς νο οεπίτο, 

ος ἑοννατάκ ΑΏΥ οἵ Ίνα ορροκ/ίο ρατίκ’ 
ο 8 1 τὸ μὲν ἐπὶ τὸ µέσον φερόµενον βαρύ. ΟΙ. Απίκος, Ώνα 6αεῖο, 
ἄν. α. Ἰ ἁπλῶς μὲν οὖν κοῖφον λέγομεν τὸ ἄνω φερόμενον καὶ πρὸς 

Ὁ. τὺ ἔσχατον, βαρὺ δὲ τὸ ἁπλῶς κάτω καὶ πρὸς τὸ µέσον. 
9 3 τόπον τὸν ἐν µέσῳ κάτω φησί. ΟΚ. Ατίκεοι, Ώο Θαοίο, ἵν. 1. ἡ 

τος ὅἜου Ἡξ ἵς ἶνο παέυτο οἱ 8οπηο Ελίηρν αἱ νναγς το Ππουθ ΑννΑΥ {τοι 
Ὁ. νο ουπίτα, απά οἱ οὔ]νοτε αἱ γγαγς ἑονατάς (νο οεπίτο. Απά οἳ 

ο νους Ενα νεληοῖν ππουος {τοπη (ἶνο ορηίτο Ι 94Υ ππονος "πρ, απά 
ο Ενα ονιαγᾶς Εἶνο οσπίτο "ἀονπι”. Έοτ 1ε 19 αὐκατᾶ πο {ο 6αρροςο 

Όλαξ Ένετο ἵς ἵη Ἰνοανθυ 8οἵης ρίαοο “πρ απά αποέ]ετ “ον,” 
τα. εοπη6 Ῥεγκους η ηὶς: {ος Εἶνογ κα ναί ἔνετο ἵ πο ἀῑφείποίον 

ο οἱ “ερ” απά ““άσονη,” αἶπου νο Ίνδανευ ἵν ἵπ 6ΥΕΓΥ ἀῑτοσίου 
ο αἶθκα, ανά ἔτοπα 6Υ6ΓΥ Ρροῖπέ α ΤΙ 89 Ίνο {τα νεὶς τουπιά γη! νο αἲ 
: ο”... Ῥνό νο οα)] θλαὲ απένωο ρασή οί (νο ποεἰά 

πρι” νο ἴ9 ἰνουῖν ἵπ ροεεἶση “πρ,” απά ἵπ ππίπτο Αγά, Απά 
ν- αἴωου ἔλοτο Ίς αἩ οχίτοπιο απά 4 οεπίτο οἵ Ίνανθη, ἵὲ ἴ9 πικη [[οκε 
σα "Εναξ ἔἶνοτο νν]] αἱκο ὃο “αρ” απά “ἆοννπ,” α5 νο ππα]Εἑαάο αἰνο 

το αροαῖς Ὀνουρ]ν πο νε φαββοίοπί αοοαγαςγ., 
9] 900 Ὁ ό Πᾶσαι γὰρ αἱ µαθήσεις ἀναμνήσεις. Οἱ. Ρἰαῖ. Ρλαεάο, 
ο πα Ε Απά Ἰκίάος,) καἰά Οσον ἑαίπρ πρ νο ἀΐκοσυσνο, ' ποσοστά πα 
το Ενκὲ αεκαπνεπέ, { 1 ὃς ἔτως, νελοἩ γου απο κο οσον αοσυκίοησὰ 
ἔσ κα, Οναί ους ἱεαγπίηα ἵ ποῦνίηας ἵωί τουοοσείοα, ἴξ που]ά 

ο οονε, Ἰ εκαρροια, {ποια ναί ἔσο, ναί Ὑνο νάνο Ἰεαγποά αὲ οσο 
οασ]ίος Εἶππο νε]ναέ νο πουν τουοϊ]οσε: ἵνα Οναί ἵν ἱπεροκεθίο, 
ππίοια σας κου] ἵνα οκσείωα κοπο νιΊνεο Ὀοίοτο ἐξ οΆπνο ἵπ ο 
παπα ἴοσπαι ο Οναί ἵπ Ον γα Υ κο ἓξ θεία Εἶναέ νο οἱ ἴ9 

ε οποίας ἱπωποτίαί ΟΚ ΛΑ. Οσκαί, Εἰλίοι οἱ Αγίοι, ἵ. 34931 
ἁ Ἠοτάκννοσί]ι, Οάε : 

ος Ὀσν ἴ Ὅαξ α εἶοορ απά α [οροίος: 
Τΐα Βουὶ Ενκί τἶνου νι ᾱ., ος Παν Βίας, 

Παιν Ἰλά οἰκονλοτο [έν εοέίαμ, 
ΑΛπά οσο οι αίαγ 

6 Ἰ ᾿Αριστοτέλονς "Έηουρὴ νο ρογήσοῦ οἵ ους Ἠπιαη παέυτο 

.. 
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900υς ΤΗΕ ΡΚΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ ΟΟΒΡΕΙ, 

ἐο νε] Ῥ]αίο ρου ἡγεῖγ απά ο ων 
αἲἲγ απά Ἰνοκκαπρ]γ, αἱ]οννς ποπιοτίαέγ, ἴνο τον νο κανα, 

παεῖν νο τα σημα], γε ἵπ Ονοῖς Ἠἰκίοτίο τοκυ]έ Ῥ]αΐίο Ίνα Έοεν 
νο ρετρείια] ραΐτου ο Όνο ἀοσίτίπο οἵ Ίππιαν Γπιποταεγ, 
απά Ατίκίος]ο αἰπιοκί 5 οοηκίαηΕ]γ Ίνα Όσοι οἶοά αἱ υπγ]οπά!γ 
το Ες ατεαῖ {ορεί,... Το απεῖεπί Ἐκίνοτη ακρυτοά]γ τορατάσά 
Ατἰκοιϊο 9 εροεἰα]]γ Ρετί]ους ο Ες αοοοαηΕ (Εακοῦ, Ῥγαεραν, 
Εθανφ. Χν. 9). (ΆΑτοῖνος Βωί]ας, Αποίοπι Ρίου, . 418.) ε 

ἆ 2 τὸ τῆς ψυχῆς πρᾶγμα, "νο Ἱπιρογίαπου οἵ νο κου]. Ἐοε 
Ολ]5 β6Ώ20 οἵ πρᾶγμα «Οπηρασο Ἠάι, 11. 131 ἦν δὲ µέγιστον πρῆγμα 

Δημοκήδην παρὰ βασιλᾶ, Ῥιαί. Θοη/. 447 οἰδνπρᾶγμα. 
παΐδευμα. ΟΕ, Ρα, Τε, 14 Ὦ γονήµατα καὶ παιδεύµατα θεοῦ 

όντας. 
ἆ 6 Οὗὖτε γὰρ πνεῦμα. "Ίκρε Απϊκίοιείεπα ο, { Όε Απώνα, «πρ. 4 

εἰ ος. απ Ηυτί οπἴοεπα ” (Υ 1ρετ). 
ἆ 6 οἷον εἶναί τε ἐφ᾽ ἑαυτοῦ καὶ κωεῖσθαι. ΟΕ. Ατΐκίος, Ώε Απώνα, 

{, 3. Ἠ ο πονκέ πο αίτο Όἴνοη Ετεί οοποεσηῖηα πποῖοα: {ος ρο]ναρς 
ἡἱ ἵν {αἱλο λαέ Ἱέν εαὐκίαπου ἵς ευ] ας (νου αθΐται πι ]νο καν Ον 
εουἱ ἵς ναί νεο ππονος, ος ἵς αΌ]ο {ο ππονο, οι, πνποτονς 

9 αἩ ἱπερορα ή Ην Όναί Τέ εἰνου]ά ροβδοκς πηοίον.” 

ἆ 8 πρωτούργους κιωήσεις, Οἵ. Ῥίαι, Ιεῇ9. κ. 896 Ἐ «Το κου] 
Ένευ ἀῑτοςία αἲὶ Οήπρν ἵπ Ἀδανεῃ, απά εκτ, απᾶά ο. Ὦγ Ίος 

πποξίοπα, νο Ώαίηςς οἵ νεο απο ἰ, οοπκἰἀσταίίοη, αοπίίσα, 

ἀεἱ1αγαίίοη, ορϊηίοηυ, ἴχαο απά {αἱφο, 1ο απά εοττονς, ουπΏάεπος, 
ἔρας, Ἰναίτοά, απά Ὁγ αἲὶ πιοβοης αλκίη {ο Έλνονο οἵ ῥείπιαςγ, πει 
αραΐη πεορίγἶηα Ένα κεοοπάατΥ πποίους οἵ Ὀού]γ κα κέαποσς μα]άο 
αἲὶ Ολήπρς {ο τον απά ἆθοαγ απά βοοτείίου απά αβαϊπ ]αίου,) 
γέρος αάάς, «Ῥωί Ατίκίος, {λε Απίηια, ἵ. 4. τι Είπα ναί Ένοκο 
(ωποίους αἰνοι]ά νο αποτῖυθά {ο νο ν]νοίο Ἱππη ταῖνες Έναν το 

Όνο κου] αἱοπο. "Το εροα]ς οἱ νο κου] Ἰνοίηα αΠΡΕΥ,” ἵνα καγα, "' ἶς 
αἲ] νο κα1ης ας ἵ{ οπς Ἱοτο {ο αγ Εαί νο κου] Ἱνοανος ος Ὀα]άς, 
ος ἴὲ ἵς Ὀείίος ρτοῦα]γ {ο 8 πο ναί νο ου] ρίΐσα, ος Ίεατηα, 
ος Ονίηκκα, ναί Ενας Όνο πιαν ἆσθς ο ντι Ἰής οι]. με Ίκα 

τας ἀοοτίηε, παπά οἳς ναί Ῥ]αΐϊο Ἠπικε]{ ἆοσεν πο 4εηγ: Ἰαμς 
ας» Ατκίοίϊο ἵπ οἴλνει ρίασες βροα]κο οἱ νο κου] ος παπά ᾱ- εκ] 
υπάετκαπάίηα; αἱ {λε Απια, ΠΠ. 4 4 Ι οαἳἳ παπά Όναί νι νεγεγ 

νο κου] Οήπ]κα ος 6αρροθος) 

810 4 2 γραμµατεύς. Βοτίῦος ος βοοτείατίος οἱ νο Ίονες εἶπαα 

Νοτο Ἰολά {η ΠΜε]ο ομεπιαίίοη, απά νο ἴσται {9 οὔἵοῦ μκοά οος- 

ΐ.4 



---- ".πο0κ ΣΥ. σΠΑΡΕ, ϱ, 1ο 810α 

1γ, 5 ἵπ ἨΏθπιοφ. 269. 30 σπερµολύγος, περίτριμμ) 
΄ὄλεθρος γραμματεύς. 

Ἡ ο Ῥωοωνώλω, α ΘἰάΙΙκς, παν α ραμΏ οἱ ΑεΜό, εοά 
ια; απά ποσυγαέο υντ]ίατ, οεροεἰα]]γ οἩ ᾳοορταρὮγ, Ρ]ή]ο- 
απά ροἶσαὶ Ἠΐο, ο πας α {ανουτίέο απέ]ος οἳ ΑΗΐσας, 

απά ο ΟἼσωτο, πο (ποηποΠΗΙΥ τοίυτα {ο Ἠίπι ἵπ ία Βρήκαν, 

ο Ὀαλο αλἰοφνένας ἀλαίοά (ο οχίοέοωοο οἱ ἐν οσα! (0ἱ9, 
Λοιά. Π. 39. 111: Τωχο, Πένρ. ἶ, το. 21). 

8 τὸ βουλεύεσθα. ΟΚ. Ῥ]α. Πεφγ. κ. 896 Ἑ, αποἰοὰᾷ οπ 
ο Βοφ ἆ 8. 

ο στ ὀργείας, Ο. ὄταπε, Ελ οί Αγίους, Ι. 443 'Ἐνέργεια 
το. ἓς ποξ Ίποτε ποζυταίοἲΥ ἀεβποά ὮΥ Ατίκιοε]ο ἔἶναη 9 ἐἶνο οοττο]αἑἶγο 

το απά ορροείέο οἱ δύναµεις... . Λοπα εν ' πιαγ ὃς ἵπ γατίους γα γ8 
ορροποά {ο κρολοπεαγ.” Τά, 434 'Βοπισίίπισα ἴξ Ἱπερίίος 

- ἀποξίος 9 ορροκοὰ {ο (ἶνο οαραεἵεγ {ος πποξίοη, πιά Φοπηείπηθα 
το θοπηρ]ειε οχἰκίοπος ορροφεά {ο απάσνε]οροά πιαίετ.) 
ο 8Η 0 7 τὰ Πλωτίνον, “Ίοσαπα Ίππο Ῥ]οείπί οχκίατο πον Ρπίο, 
ο ΜΗ φαἱάστα Ηυσί ἑαπέαπα φοουπά{ Ἐπηοπά,  ρηϊποίρίαπα οοσαστί!, 
αἱ νοτνο απο Επίε]οςλίαπι ρογκτηαί, ἈΝαπι ἆθ απίπιπο ἵπππιος- 
ο αἨεαίο που ἆπος κοά ππυπη ἀππίακαί Ἠνταπι αὓ 60 βοτἰρέυπη 6986 

τορεείο, αἱ «ορίπιας οσὲ οἰωκάστι Ἐπηεκά, 4. Τη Ύὖο ἔπππιοι ἆο 
φ :Εποἰοεία μηδὲ γρῦ. Ῥοστο γίέτοα εαπὲ Ίνπου Ῥ]ουπί ατραπησηία, 

ο απίνας Ατίκοιοϊίσαπι Ἐπίοίοολίαη ορρυρηαί (Ὑἱρος). Τπ Ελί 
ποῖο Ὑΐρος ἵκ αἰ)ωάίηῃᾳ {ο Εἶνο Ἰοκδίηᾳ οἱ {ἶνο ολλαρίοτ ἵη Εωκοῦίας 

ο ΡΙοπας, ἔγοτα Εἶνο Βουσπά Ἠοοῖς Ον (λα ἠππογίαλίέψ οἱ (λε κοω!.’ 

Όπευκες ἵπ Ἰήα ποῖς καρκοκί Ενας νο Ῥαλκαρο ἵνας ἴακον ὮΥ 
ἨἘικουίας (οι νο βγεί τουυπαίσου οἳ να γνοτκ οἵ Ῥ]οέπας, Όαέ 
πας οπή εοά ἵπ νο Ἰσίατ τεοουπκίος Ὦγ ῬοτρΏγτΥ, νενο κα κ εωοά 

- Ένα απκατηεηί νεοῖν που καπό αἱ Ἐπποκά. ἵν. 3 Περὶ οὐσίας 
- φνχῦε ΟΙ. Εκυσίας, ΒέΜ. ΘΥ. ἵν. 16, π]νο βρθα κκ οἵ ενα ρβκκαρο 
ο. ρτοϊίκαπι ἀκρυίκίοποπι, Ν]Ιο Ύϊρος αἱ] νο αγρωπιοσίν 
ο κ. Ὀήελο αν μἰωκα Ἰ απ πο καγο ἐἶναε Τ Ίανο πηκάς (ἶνοπι 

ο 1Ο] Ὁ ιτ Ἐντελεχεία. Οταπί, 4, 444’ 8ίπου δύναµις Ίνα Εἶνο 
ἀσαδ]ο πηοαπίηᾳ οἵ "" ροκ {ΕΥ οἵ οκἰκίοπου "' ας νο] ο» '“εκραςίεγ 
οἳ αείίου,”' Όνοτο αγονο (ἶνο ἀσαυ]ο οοπίγακί οἵ αοἴίοι ορροεοά {ο 
Ένα εκραεγ {ος αοήσαι αοευαὶ οκἰκίοπου ορρονοά {ο ρομμ]ο 
οαἰκίευου ος ροϊοπ αγ. Το οχκρίσς αιγαίο Ον Ἰαίον 

1] 

το ο 



811 Ὁ ἍΏἨΤΗΕ ΡΠΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ἘΟΝ ΤΗΕ ἄαο8ΡΕΙ, 

ορροκ/έίου Ατίκίοι]ο οσα {ο Ίανο Ἰπέτοδισοά (ἶνο ἔσγπι ὄντε- 
λέχεα, οἱ πλλοὶι (ἶνο πποκέ Ἠκέατα] Ἀοοουπέ ἵα, Εναξ Τέ ἵκ α- οσπη- 
Ῥοσπά οἱ ἐν τέλει ἔχειν, '' Ὀοίπα ἴπ νο κἰαίο οἵ ροτ/οοίσοα,”... Ῥπε 
ἵπ {πο Ον ἀἰκάποίου Ὀδένθεη ἐντελέχαα απά ὀἐνέργεα ἵα πο 
πηκἰηἑαἰποᾶ, Τῆο {ογπνος ποτά ἵς οἵ ουπιραταἰνοὶγ τατο οσσας- 
τεπος, Ἠ 1ο Ὑνο Επά 6ΥΕΓΥΝΊνοτο τουρ]νουί Ατίκίοι]ο ἐνέργαα, δν 

Ίο ΜΑΥΝ, πρὸς ἐντελέχειαν συντιθεµένη, '"πι]κοῦ αρ νι νο [άρει οἳ 
οοπαρ]είο οχἰκίεπος,”. Ατοβοτ Βαΐ]ος, 1. 491“ ΤἼνοτο ἵ9 α ρεϊποῖρ]α 
οἵ 6ΠΕΤΕΥ, απά α ἀῑτοσί εχετοῖκο οἱ 6ΠΕΤΕΥ; α ἀοτππιαπί πο νγ 
(ἐντελέχεια) απά απ οροτα πα πο νΊεγ (ἐνέργαα). 

Ὦ 3 εἴδους τάξω. Ατίκοι, Μείαρλγε. η. Β. το “Ῥατίνας Όνο 
πιαίίεγ οχ]κί ροίεπΗα]]γ (δυνάμει), Ὀουβαθο ἴξ ΤηΑΥ οστις {ο Ένα | 
/ογπ (εἶδος): δαῦ πλαν Ι οχἰοίο ἐν οοιπα]Η7 (γώ) ἀμινως 
νο Γουπε.) 

ο 1 φυσικοῦ, ὀργανικοῦ, δυνάµει ζωὴν ἔχοντος 9 Ἠαγο Ίντο απ | 
πάαριίαυ]ο Ῥτουί Ενα νο ατπαπιοπὲ ἵς ἀῑτοσίοά αραϊηκε να 
ορίπίοη οἵ Ατίμοε, λε Απίια, Ἡ. Σ. 6 ἀναγκαῖον ἄρα τὴν ψυχὴν ' 

ἀ ] ο δὲ µή, “ ο]νετνν]κο,᾽ 1.8, { 1 ἆοος τοαῖπ Εἶνοπα νοαξ εἶνα 
υοάγ”ε αἱά. 

ἆ 8 ἀδύνατον ἄλλως δέχεσθαι, “νε πηακὲ τουοίνο Εἶνοα ἴπ Ένα 
ΒΑΠΠΟ αγ, 1. ο. 45 ἰάδα] {ογπις απ ἵπαρος, απά κο ποαε νο 
Ὀοὰγς αἷά. Τῆο φεπείἶνο φοαὶ {νετείοτο που]ά ο ἱπάερεπάεπε 
οἱ Εἶνο Ὀοάγ, απά πο [ηκοραταὺϊο {τοπι Ἶξ, 45 απ οπἑο]οσῖνγ οἵ νο | 

νοὰγ πιακὲ ὃς, | 
6134 Ὁ ι ὄγκῳ, Πθοτα]ἳγ « νεὶρε,” «Ὀατάεα, 8ου Βαππαπη, | 

Γεκή, 13 “Ι νο ουπαίἆοτ 1ἶνο γνοτᾶ ὄγκος, α ὄμγάεπ, ἴο ὃς α Ἶ 
τετυαὶ κα ὐκίαπίίνο, Τξ αΏδ νετ» {ο φόρτος, απάὰ Ἰοσάς αν ἔο α ποτ 
ΕΓΚΩ, 1 ὅεαν, ος οαγγψ. Βαί ὄγκος ἵ9 αἶκο νο παππο ρἴτει {ο 
αἩ “αίοπα (824 Ὁ ϱ) ἵπ Βεχε, Ἐπιρ. Αάο. Μία, ἱκ. 464 ̓ Ασκλη- 
πιάδης δὲ ὁ Ἠιθυνὸς ἀνάρμους ὄγκου. Ἠοτο {έ ον]άοπί]γ ππθαπα ἐἰνθ 
απια]ὶ μετα ̓  οἵ α Ρρ]απί. 1 

ᾱ : Βοάδαα, α Θἰοίο ράοοσρίως οἱ αποάα Ἡ- 
νοτ]κς Οπ Λαίωγε, παπά Ο Εαΐε, ατο φποεοᾶ Ὦγ Ώϊομεπον Ἰαοτάσε, 

απά γείεττεὰ {ο Ὁγ Οἴσετο, λε Πήεὐπαίίοπε, Ἱ. 8, Π. αι. Ο, ΡΜ. 
Συ. λε Μωπά( ΓΠπουγγαρί. 497 Μ. 'Βουί]νας, απά Ῥοψείάσπῖωα, παπά 
Ῥαππείζας, πποη οἳ ρτοαί Ἰοατηίηπαᾳ ἴπ νο Βἰοίο ἀοστίπος, ας Ἡ 

ρεἰχεὰ νι α καάδεην ἱπερίταίίου, αὐαπάσπίης αἲἲ Ένα εοτίος 

αὐουξ οοπβαρταἶοπφ απά τερεπεταίἶοη, Ίαγο οοππο ονες {ο να 
2.6 
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ΓΟ0ΟΚ ΧΥ. ΟΗἨΛΡΑ, ΤΟ-13 814 ἆ 

οσο ἀῑτίπο ἀοσίτίπο οἱ Εἶνο ἱπουτταρευΙεγ οἳ εἶνο γγοχ]ά. 89ο 
νο 6δ4 Ὁ 4, ποῖο. 
1] 8184 1 τὸν ἐντελέχειαν τὴν ψνυχὴν «ἰπόντα, 1.6, Απίκος, Ώε 
Από, Π. χ. 6 δὼ ψνχή ἐστιν ἐντελέχεια ἡ πρώτη σώματος φυσικοῦ 

- πα αὐτοκίνητον οὐσίαν. ΟΙ, Ρα, Ρλαεάν. 445 Ἐ ἀθανάτον 
ο δὲ πεφασµένον τοῦ ὑφ ἑαντοῦ κινουµένου, ψνυχῆς οὐσίαν τε καὶ 

τος δεις]. 

13] 814 0 3 καὶ μηδὶν ἄλλο εἶναι τὴν φύσιν ἡ ψυχήν. ΟΕ. Ριαε. 
Οραί. 4οο ΛΑ καὶ τὴν τῶν ἄλλων ἁπάντων φύσιν οὗ πιστεύεις Αναξα- 

10 4 τν δὲ ὑπὸ σελήνην τὴν φύσω. Ο{. Ερίρὰκω. Αάο. Εαν. 
ο 1η, 31 ἔλεγε δὲ (Ἀριστοτέλης) . . . τὰ μὲν ὑπεράνω τῆς σελήνης θείας 

ος προνοίας τυγχάνειν, τὰ δὲ κάτωθεν τῆς σελήνης ἀπρονόητα ὑπάρχειν, 
ος καὶ φορᾷ τοι ἁλόγῳ φέρεσθαι ὡς ἔτνχεν. ΟΕ. 798 ο 4, 8οο α 8. 
80 ς τὸ μὲν γλαφυρόν, “Ἠ]ς πἰοοίγ” ος “καὐε]οίγ. ΟΕ, Απίκος. 

ΠΗίη. Απ. ν. 2]. 4 τίκτουσι δ' αἱ μὲν γλαφυραὶ (τῶν ἀραχνῶν) ἐλάττω 
τὸ κλῆθο. λε Απία, ἱ. 4. 1 Δημόκριτος δὲ καὶ γλαφυρωτέρως 

ος 8 ἀρχὴ καὶ πηγὴ τῆς κωήσεως. ΟΙ, Ρα. Ρλαεάν. 145 Ο καὶ 

18] 615 ο 8 ελών. Τὴο οχρτεκείου ἵφ Ῥοστοννοῦ, 45 Οακίογὰ 
Ἰπάδίεκίος, {τοι Ῥ]αΐο, Ρλακάν. 143 Ὦ ἡ πολλὴ σπονδὴ τὸ ἀληθείας 
ἴδιῖν πελίον, πε Ίνοτο Ενα κου] ἵ Ἠκοποὰ {ο α ραΐτ οί πηρος Ίνογκον 
απά α εἰνατ]οίδες, ἐγαγετείηῃ “νο ρ]αίη οἱ ἐταθ]ι) απάἀ {οοδίπα Ένετο 
πρου Ἰνεανεη]γ {οος. 

Ὁ 5 λήρους δὲ καὶ γερετίσµατα καὶ Φλναρίας, Τ]οτο ἴ απ ονἰάεπε 
πτοίοταπου {ο Απίώος, Απαὶ. Ρο. ἵ. 43. 4 τὰ γὰρ εἴδη χαιρέτω' τερε- 
τίσµατά τε γάρ ἐστι, καὶ εἰ ἔστιν, οὐδὲν πρὺς τὸν λόγον ἐστίν Όσπη- 
Ῥατο Ενα Ηήρρίαι λίαίον, 30 ἵνα μὴ δοκῇ λίαν ἀνόητος εἶναι λήρονς 

καὶ Φλναρίας ὥσπερ νῦν µεταχειριζόµενοφ. 
6 ᾗ µεθέα. Ο, Ρα. Ραγεπίάεες, 1 Ὦ ναί ἵ πποσπέ Ὦνγ 

νο ραγ(/εἱραέίον οἵ ο]νοτ ἐήπρν {πι ἴ]νο {άσαα, {9 τοδ)ἳγ Αα ἰπι]αέΐου 
{ο Όνα,)ν.ν Τ νο ναοί νου Οναί οἴἶνας Οήηρν ρατεἱραίο ἵπ 

Ένα {άσαα Ὦνγ το ῬἼκπου πιακέ ο ρίνουα 00, απά κοεηο οἵ]νος πποο 
οἱ ραγηεἱραίου ἀογίκοῦ, Ατζουλον αγ εἶκηα ἵν (οαπὰ ἵπ Μοίαρλ. 

1.6. 4’ Λ. Βουγαίος ἀθα]ί νε εν ολους απά πο αἱ αἲἲ πι υπ ίγογκαὶ 

, . 

ο 



61δς ΤΗΕ ΡΗΕΡΑΗΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ 6ΟΒΡΕΙ, 

παέυτο, Ὀυέ Υσὲ ουβΝὲ {ος {ὴο ππἰταινα! {η οἑδίος, απά Δπνά πάά 
Ἰή4 Ονου σὲ προῃ ἀσβηίείοπς, Ῥ]αΐίο ποοορίοὰ Ἠ]α ἑοπομίηςρ [ος νο 
κακο οί Ελ] οἩαγασθογ]κέίς, απ εαρροφοά Ενας Οκ γνας ἔτας πο οί 
απγθήπα κοπαίυ]ο Ὀαέ οἵ βοππο ἀῑΠετεπί Οήημα, ἵνδοπακα δὲ παν 

ἱπεροβαίυ]ο Οιαί {νο οοπΊπος ἀσβηίίου ελοπ]ά Ὀείσπα ο αγ 
αοπαυ]ο ήπρς α 1νοΥ Ὕνογο αἳνναγν οἰναπρίηα. 8ο ναι Ῥ]αίο 
οα]]οὰ Ες οἶπαα οἱ τοπ]{εἷος Ἰάδαα, απά καἰά ναί κοπαϊυ]ο παν 
πνογο αἲὶ πατηοά οἩἳ πεοοαπΕ οἳ απά ἵπ ποροτάκπος νι Έντομα, {ος 
[ἶνο παπα] ἑπάο οἵἳ Οήπρς ΑΥΠΟΠΥΠΙΟΣΦ γην νο Ἰάσας νότο κο ὮΥ 
Ρατοίραίίοῦ. Απά νο οπ]γ οναηροά νο παππο, “αγορα ου.’ 
Έοτ νο Ἑγίναρογεπης ϱαΥ Ενα αἲἲ Οήπρς οχἰκὲ Ὦγ Ἱπέαείοα οἳ 
πωπηετα, Ὀαξ Ῥ]αΐο οἴναπρος νο Ώαπης απά καὖ», ὃή ραγίοίραίίοη. 
Βαέ α- {ο ν]αξ νο ραγηοἱραίίοι ος νο Γπηέαίου οἳ νο Ἰάδαα 

ποϊα]ιε ἴνο, ΝΟΥ 1ο (νο φαθκέίοῦ οροἩ. 
816 Ὁ 7 Απηιινοπος, απ Αἰλγοπίκη, νν]νοβο πποῖῖος να α Τητα- 

οἶπη, απά νε]νο {ουρ]νέ 45 α γοσηᾳ Ἱππη αἲ Ταπαρτα (8.0, 416), να 
α ἀἱφοῖρ]ο οἱ οτμία», απά αΠογνναγᾶς οἱ Βοοταίσς, νε]ονο οπάαταπος 

απά ΙπάίΠετοπου {ο ραΐη οτ Ῥίσπκητο νο αἀπιήτοα, "Ίπ ρακεἰοπαίο 
οοπ (γα ἱοείοῦ {ο ἐἶνο Ῥ]κίοπίς ἰάδας ἵνα αἱ]οννεά ενα ἱπάἰνίάπα! είπα 
οπ]γ ο οκ [κ (Ζοἱ]ος, 18]. Όπου νιῖνοη Ίνα Ἰναὰ ἑατησᾶ νο ταρκοά 
εἰάς οἵ Ἠΐν οἰσα]ς ουἑννατὰς {ο νίονι, Βοσγαίος ανν ἴξ απά καἰᾶ, 
“Τητουρὴι γους εἶοα]ς Τ 966 γοις ναπ/έγ. Ἡο ας (νο Γοαπᾶος οἵ 
νο Ογηΐσς, απά νγας Ἰήπηβο]{ καγπαπηοὰ Ἡαρίοεγοα, α (λογοιφλ ἄοφ. 
ο. Πἰάοτ απά Ῥχ, Ηία, Ρος. αα1--]: Ὠϊομ. Ἱ,. υὶ. τοι. Οἱ 
Ἁπαϊιαςἒι, . αότ. 

Ἡρακλεωτικό  Απιιοηος ἵν οσ]]οά “ἨΠετοπ]οκα,' δοσυκο 
Ίνα ἐοοῖς ε]νο ἸαὈοτίοιας Ἠ{ο οἱ ἨΠετοι]ος {ος Ἠΐν ρα στη, απᾶ τοῖς 

α οπείκο οπ]]οά ὮὉγ Ἰΐς παππο, “Ῥτουί. ἐπ Αἰοί. 8 (Οπεακειὴ 
ὁ ᾿᾽Αντισθένους Ἡρακλῆς λέγε περί τινος γεανίσκου παρὰ Χείρωνι 
τρεφοµένου ᾿ (1οῦθοῖς, Αφίαορλ. 159). Ἡρακλεωτικός Ρτορες!γ ππεκπα 
ἑοί ἨΠετασῖδα,) ας ἵπ Ατίκος, ΠΗίη,. Απ. ἵν. 4. 4 οἳ Ἡρακλεωτικοὶ 
καρκίνο, Ροἱ. ῖ, 6. 8 τῇ πόλει τῶν Ἡρακλεωτῶν. Ῥ]αξ, Μο, φο Ὦ 
Σωκρατικὸὺν μᾶλλον δὲ Ἡράκλειον, οἩ νηο γκο τοππατίκς, 
: Ἡρακλεώτης Ῥτανο Επκοῦ, 816 Ὁ, 89ο, Ἡοπενετ, Αἴἴνεπ, βοο 
νι Ἴογο 'Ἡρακλεωτικός απά Ἡράκλειος το ου] ἀοτῖνεα ἀἴποσεγ εοπα 

Ἡρακλῆς, 

Ὁ Ἁ τὸ µαίνεσθαι κρέῖττον. ΟΕ. Ὠίομ. Τ.. νὶ. 1. 3 µανείην μᾶλλον 

ἡ ἡσθείην. 
14] ἁ ι Οη Απἰκοείος, (ἶνο ααέ]νος οἵ Εἶνο {οἰ]οπίπα οκίταοξ, ϱο 
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τὰ Ροοκ ἄν. Ο0ΗΛΡΒ, 13-15 8164 

σα. Τῆο ρτοφοπί Ἐταρτιοπέ ἵν πο ποονὰ Ὦγ Μα]]αοη. Οἱ 

οἱς, Ώοκομγ. Ον. 464. 
υᾱ 4 οὗτος (Ποταειείεις). . . ἐκείνον (Ρ]α!ο). Τ]ο αφυαὶ τοίετεηοο 

οὗτος απά ἐκεῖνος 9 Ίνετο ον{άσπί]γ ἰπνετίδὰ, ας ἵς πο νοτγ αἩ- 

ούπµπος. Βου Χαν. ον. 8ου, Ἱ. 3. 14 ἵν. 1. το; Ῥ]α. Ρλακάν. 
23: Ὀ. Τ]νετο οµἩ Ἰ πο ἀοαδέ αὖουέ εἶνο /ασί, Οἰναὲ Τὲ νγας Ῥ]αΐο 

ο Ἠ]νο Ὀομονοά ἵη α ἀῑσίπε Ῥρονεος, απά Ἠετας]είέως ἵη 4 πὂρ τεχνικόν, 
ο Κἰπά οἱ κα) πιαίοὰ πιαί(εγ. 

. 817 4 6 ἁδιάδραστόν τοα καὶ ἄφυκτον. ΟΙ. Ῥτεί]ες, ΘΥ. λγΙ. 638 
ο ελάτακεία, κο πεατ]γ οοπποσίοά γεν Ναπηραία, 8οπις {ο ο (ἶνο 
Ρτοδυσξ οἵ α πγοτελήρ οἵ νο Οτοαέ λΜούίνετ {η (ἶνο περ υουσ]ουᾶ ο 
Οείοια, Τῆο πατηο ἵς οσἰᾳἰπα!]γ Ααἰαείς, Όπί αὖἩ αθοπαρέ ννας τινά 
{ο οκρ]αῖα ὲ ἴπ Εἶνο γναΥ οἱ τοε]ς Ὦγ ἀναπόδραστος, 1.9. ἄφυκτος, ΟΚ 
ὮΥ ἀκιΔράστεια παρὰ τὸ ἀεὶ δρᾶν, ος Όιτουρ] νο ἀατίγαίίου {ποσα 
Αάτακίνς Ένα. Η. Ε. γΙ. Φ Θεοῦ τρέσας τὴν ἀδιάδραστον δίκην. 

πο 1δ] Ὁ ι ἑωντοῦ. Ἐοτ Ηλία Ώκαρο οί ἑαντοῦ ἱπκοδὰ οί ἶνο αἰππρ]θ 
ος αὐτοῦ οἵ. Ροὶγὺ. ἰ. Ί9. 4 Ἡώσταρον ... μετὰ τῶν ἑαντοῦ πολιτῶν 

ἀπέκτεσαν. 
ο ο πεπερασμένο. Ο, Ρα, Ραγπεν. 145 Α “Τεν νο οπς 
πηήοῖν Ίνα Ὀοίης ἴ οπο απά ΤΙΚΩΥ, Ὑ]οίο απά ρατία, Ἠπεοά 

ο Κπεπερασμένον) απ γοί υπ] πιίεοά {π παποὺος  (ζονσ). Ασἰφιοῦ. 
οι ο οδσν αἳ νυψμόν ὅταν ἓν τι ἐκ πλειόνων ᾗ 

: .. ----. Της οοπ]οσξαταὶ αἀάῑίίοι (κόσμον καὶ) 
” Ὦγ Ὠλαῖα πιαῖκος ἶνο τυδαπῖης πποτο ονἰάσπε, ΟΕ, Ὠίομ. Ἱ.. τὴ. 131 
ος λέγουσι δὲ κόσμον τριχῶς, αὐτόν τε τὸν θεὸν τὸν ἐκ τῆς πάσης οὐσίας 
3 ἴδίως ποιόν, ὃς δὴ ἄφθαρτός ἐστι καὶ ἀγένητος, δημιουργὸς ὧν τῆς 

ἁμφοῖν. καὶ ἔστι κόσμος ὁ ἰδίως ποιὸς τῆς τῶν ὅλων οὐσίας, ἦν ὧν 
Φησι Ποσειδώνιος ἐν τῇ µετεωρολογικῇ στοιχειώσει, σύστηµα ἐξ 
οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ τῶν ἐν τούτοις φύσεων, ἡ σύστηµα ἐκ θεῶν καὶ 
ἀνθρώπων καὶ τῶν ἕνεκα τούτων 
λα Αθ ο ὁ την δα ὄω ήν 

Διάναξιν. {λε Μωπάο, Η. κ κόσμος μὲν οὖν ἐστι σύστηµα ἐξ οὐρανοῦ 
καὶ γῆν καὶ τῶν ἐν τούτοις περιεχομένων Φύσεων,. λέγεται δὲ καὶ 
ἑτέρως κόσμος ἡ τῶν ὅλων τάξεις τε καὶ διακόσµησιε, ὑπὸ θεῶν τε καὶ 
ὃω θιῶν φνλαττομένη. ΟΙ. Ὠίοῖε, (μἱά, ο. 

.. πο (29 



8617ς ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ ἄΟβ8ΡΕΙ, 

ο] ΟΙ. Απίκος, λίαί. κ. 6. 11 ἡ ὃ οὐσία κατὰ τὸ ποιόν, τοῦνο δὲ 
τῆς ὡρισμένης φύσεως, τὸ δὲ ποσὺν τῆς ἀορίστον. | 

6186 Ὁ 6 Οη Αποζης Ὠἱάγπιις 966 ϱ4ὔ Ὁ, απά Ὠϊοῖα, Ώοκοφν. 
ο. Ργοίεφ. 69, απᾶ οἳ Εἶνο ἐοκί οἳ Ες Ῥάλκαρο 6. 

16] ἀἆ 1 τὸν αἰθέρα. ΟΙ. Αείψίος, Ώε Οαείο, ἵ. 4. 14 Αναξαγόρας δὲ 

17] θ1θ4 1 Της οχέταοί ἵκ καθ ἵπ ἶνο Ἰνοκδἵηᾳ ο εἶνο οἴναρέος 
εο ο ποπ ἔγοπα "εν Εγκέ Ἠοοὶ οἱ Ναπποπίας Οη (λε ου Αι 
Ομ ροῖπέ Εἶνο οατ]]οτ Ἰναπά οἳ ους. Τ Ὀνορίης αραΐη, ας ἵ πποτο (ΗΤ1Υ 
εχρ]αίποά ἵπ νο Αρραταίωε Ογίκΐσοωε, 

Ὁ 3 παλωάγρετα. Οἵ. Ἴ4ο ασ. 
Ὁ / συλλαβάς (εἴ]. στοιχείων). Το αρρ]εαίίου {ο α ου υίπα- 

Ώου οἱ πικίστία] εἰεπισοπίς ἴν απυδυα]. 

Ὦ Ἰ Ποταμός Τ]ετο ἵν απ αἰ]ωκίου {ο νο ννοὶ]-Ἴκποννα αγία 
οἱ Ηεταε]είίας, Εγ. {3 (Βγναα). Οἵ, 8αι ἆἃ ο. 

ϱ 4 καλῶς ὁ λόγος εἴρηκε, φάς, 'Ί48 6ροκε νγοῖὶ ἵπ αακοτίημ.) 
ος, Ηά:. 1. 111 ὁ δέ σφι ἔλεγε, φὰς πρὸ τοῦ μὲν οὐκ εἰδέναι. 

830 8 1 Διὸς σωτῆρος . . . δεηθῆναι,. ΟΙ Ρα, εφ. Ίου Ὁ 
µεγάλον τοὺς ἔδει σωτῆρος. Ῥτεί]ες, Ον, ΜΨίΛ. ασε, 868. 
186] Ὁ ιτ Το (οἱἱονεῖης (ταρπιοπί απά Όνουο νελοῖν {ο]ου απο 
ἔακεν {γοπη νο Ερίίοπιο οἵ Ατεΐης Ὠιάγπιας, ΟΕ, 615 Ὁ 4, ποῖςι 
822566, ποῖο ; Ὠ]ο]ς, ορ. οἵε. 69 “ Ἐκ Απο ααΐοτα Ὠἱάγαιϊ Ἐρίεονηία 

οίἵατα (Έπς, Ρ. Ε.} αν. τρ. 18--ο 4ο Βἐοΐοσσατα ρ]ηγκἰοῖα αππρ]αο εἰ 
Ῥτοῦαο οεἶομαο κεγναπέατ.) 

Ὁ 2 ἐξαιθεροῦσθαι ΟΙ. Ῥίαε. Μο. φ3 Ὦ (4ὴρ) ὑπὸ τοῦ πυρὸς 
ἐξαιθερωθείς. 

Ὁ 6 οὐσίας, 'καΏαίαπος. ΟΕ. Ὠΐομ. Ἱ.. τῇ. 16ο οὐσίαν δέ φασι τῶν 
ὄντων ἁπάντων τὴν πρώτην ὕλην. Ζεΐ]ες, βίοίαι, 1ο, ποίο; Ἠπίοῖν, 
ΠΗήδεγέ Τα. το, ποῖς, 

ϱ 4 τῆς µεγίστης. Τη 8 νο τοπάίηᾳ οἵ αἲἲ νο λ88., ος 
πο Ὠήεἷς ννου]ά κα αεί ξαίε τὰς µεγίστας, Όαέ νο αλοταίίου ἵν 
αΏΏΘΟΡΔΚΑΣΥ, {ουμ]ι πο οἑλογνγ]κο οὐ]οσίοπα]9. ' 

ἆ 1 διάδοχον τῆς σχολῆς Ῥήνωνα, Ίεπο οί Οὕσπα, ενα (ουπᾶες 
οἵ Εἶνο Βέοίο βοοῖ, Ὑγά8 βπουοοᾶσά Ὦγ Οµεγείρρις, απά Ἰνο Ὦγ νο 
γουηρετ Ζεπο, 4 παίίτο οἱ Τασευς, απά 8οἩ οἵ Ὠοκποοστίάσς, 

19) ἆ ;-886 ἆ 8 Ἐπὶ τοσοῦτον. .. ἀνημμένον. Οοᾶ, 1 οπιές Οία 
απ αἲἰ νο {οἰ]ογίηα οχἰταςί» ἔτοπα Ατεΐας Ὠάγταας, Ἱιοπρίπας, παπά 
Ῥ]ουπας, 

62ο 



ροοοπά ατεῖο ἵς ΠΠπθοθκατΥ ας [νο 

Ὁ απᾶ αὐτά Υε]ά α ροοᾷ 8οπ96: “1 ἵς Πο ρομα!δ]ο Εῑναέ αἲἲ Ολίπρν 
νου] Ίνα νε α επ .κο οἴε]νετ οἱ Εἰνείς Ἱνορίηπίηα ος οί εἰνείτ οτραπίχετ, 
Έδοκυκς (ἶνο “οκ υκο’ που]ά νο ἠποϊιάθά τω Εἶνα ’ αἲ1.’ 

το Ἡ  ἀγονήτον, “Νἱαί ρίυτα ἱπέοτείάοταπέ, κετίθεπάαπα Υἱάσίαχ 

:. ἀγοήτον κἀν τῷ κόσµῳ ἐνδέοι ̓  (Π/οἱς). 
30] οἱ Τὸ δὶ σπέρµα φησὶν ὁ Ῥήνων. Οἵ. Τηοοδοτοξ. ΟΥ. Α/. 

ος Ὁνη. 4. 40 Ῥήνων δὲ ὁ Κιτιεὺς κτλ.; Ὠϊοία, 479, Ργούςφ. ϱΤ/ 
 Ἡεπωα Ττίππερ. αρ. Βίου, Σο. Ραψε. ἰ. 15 (141). 

6 { ἔχον γὰρ τοὺς λόγους τῷ ὅλῳ τοὺς αὐτούς, |. ο. ἴἶνο ϱεπεγα{{νο 
ανν οἵἳ ενα απίνοτνα, ΟΕ, Ὠΐομ. ἵε η, 14 (1 8) ἔστι δὲ φύσις ἕξις 
ἐέ αὐτῆς «ινουµένη κατὰ σπερματικοὺς λόγουκ. 

6 ὁ συµφνέε, “Ετοπη ἴπίο οσο ην απ ο, Απο (η, 
Α. Π. {. 4 τὰ δὲ ζφογονοῦντα ἐν αὐτοῖς τὰ τέλεια τῶν ζφων, µέχρι 

., ἂν οὗ γονήσῃ ζβον καὶ θύραζε ἐκπέμψῃ, ἔχει συμφνὸς ἐν αὐτῷ 

| 4 ιτ κρυφθέν τε φύα. Όνεπον εοπ]οσέυτον κρύφα ἐπισχύαι, αξ (ος 
- Ένα ἠπίγαπαίίνο φύει εἴ, Ποια, Η. υἱ, 149 ὃς ἀνδρῶν γενεὴ ἡ μὲν 
. φία, ἡ ὅ ἀκολήγε, Έος κρυφθέν Ὠλοῖα οομ/οσέωσος κερασθέν, Όυὲ ενα 

| εἴναπρο ἵν απηροκκαςγ. 

ἆ ϱ Ποταμοῖσι τοῖσιν αὐτοῖσιν. Ἠστας, ΕΥ. 4: (Ὀγνκοὴ, 2: 
πο 4 111: 

τν πο το τι {1 . 

ια οσα 



841 άἁ ΤΠΕ ΡΗΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ 6Ο08ΡΕΙ, 

(Κωικο)), Ρίορ. 1, ἴς. 6 (8), Δεχὲ. Επρ. Ηγρ. Ρηντ. ΠΙ, τς 
τὸν δὲ Ἡράκλειτον ὀξείᾳ ποταμοῦ ῥύσει τὴν εὐκωησίαν τῆς ἡμετέρας 
ὕλης ἀπεικάζειν. 

4 το ᾿Αναθυμίασω. Ο, Απίκος, Ώο ΑΛ. ἵ. 4. 19 καὶ Ἡράκλετου 
δὲ τὴν ἀρχὴν εἶναί φησι ψνχήν, εἴπερ τὴν ἀναθυμίασιν ἐξ ἦν τἆλλα 

δε όλα Ὠ]ε]α τείετα {ο Ὠΐοα. Τ,. τ. «6, πο λνοτο νο 
τοπὰ τὴν δὲ φαντασίαν εἶναι τύπωσιν ἐν Ψνχῇ, τοῦ ὀνόματος οἰκείως 
µετοηνεγµένον ἀπὸ τῶν τύπων τῶν ἐν τῷ κηρῷ ὑπὸ τοῦ δακτνλίον 
γενοµένων. 

8 3 ὑπαρχόντων. ὉΟ. Ὠίομ. Ἱ.. Ποἱά, καταληπτικὴν μὲν (Φαντα- 

σίανλ. ἣν κριτήριον εἶναι τῶν πραγμάτων φασί, τὴν γενομένην ἀπὸ 
μα πμ νο 

αιώνων ου. 
87 “ Ῥιάγπιας Ἱερίήπιαπα ποπηδη, Άρειος ραϊτίς αἀκοίέαπα οορποίπεα 

νἰδείυτ,.. . ΑΕ τοραρυαί Εἰγπιοὶοαίο, Ἀ. 149. 1 Άρειος ὁ "Αλεξαν- 
δρεὺς φιλόσοφος ἐν ἑορτῇ Άρεος ἐτέχθη: δω οὕτως ὠνόμασται ο, 
Τοχέω]]. Ώε Απ. δ4. 

ο 8 Πἱουγείας Οµλκΐας Τοπρίπας, εἶνο {αππσας οσο απά Ῥ]αϊο- 
πἶδε, ἵνα ρυῖ {ο ἀθαι Ὦγ ἔἶνο Έπαρετοτ Ααποζαν αἲ Ῥαΐπαγτα ἵα 
α.ϱ. 214. Τὴο οχίτασε ἵν ἴτοπι Ἠΐς ἐτοαίίκο Ον (λε δοωῖ, νησι 
Ρτοῦα Ε)γ τερτεβοπ{ς νο ορίπίσης οἱ 9 {εποῖνοτ Απιησμίις Βαοσας. 
866 Ζεϊ]ας, Οωίπεε, 318. 

231] ϐ384 2 τὴν τῶν στοιχείων αἰτίαν. Ἰ Ίανο πο Γουπᾶ Εα 
Ρίγαβο εἰκανι]ετο. Ίο πΑΥ οοππρατο 1 νε ζει νο κοσμικὴ αἴτία ος 
Ριοῦπις Επ. 1. χ. 8, ος Όνο αἰτία πρωτουργός οἵ να 6απιο Ῥαλκαμε, 
πη{ο] Ίο Ιάουεΐβος νι ψυχή. Ο. 815 Ὁ Ἰ εἴπερ λόγος προσελθὼν 

ψυχῆς; 846 ο 3 ὡς δεῖ τι πρὸ τῶν σωμάτων εἶναι κρεῖττον αὐτῶν ψνχῆς 
εἶδος. 

Ὦ 6 τριπόδων, ΟΕ, Ἠοσι. Π, απ. 373 ι 

«Ἠίπι απε]ετίης αἱ Ἰ]ς {οεμο εἶνο {οαπᾶ, ποπ 

Οη {ογπιίπα ἐπνοπίγ ἑτροᾶς, νεεῖν αἰνοπ]ά εἰαπά 
Τΐνο να]! οαττοαπάἶπᾳ οἵ Ἠς ννοὶ]-υα δὲ Ίνοακο; 

ΠΕ) μοϊάση ν]νοσὶς Ἰεπδαι Ίνα (αγπ]α]νἆ οποῖν, 
Απά {ο Ον ακκοπιὈ]γ οἵ Όνο 0ος επάποά 

Ον Ῥοπος {ο ππογο ροπίαποσυς, απά τείατη, 
Α πιατνοὶ ἴο Ὀελοίά, (Ώεςῦγ.) 

β5. 

Ώου μμ. -- «η 



Ὁ ΒΟΟΚ ΧΥ. Ο0ἨΛΡΒ, 20-23 8480 

-- εἰτοπρίῖι απά «ΚΙ ἔτοπι Ίοαν)Π]Υ ἐοβοίοτε ἄσαπνη. 
τος Τακο νιαοὰ ἀπίοους αἲ νο Μοπασε])ς εἰάο. (Ώεςῦγ.) 

Ὁ ϱ ψηγµάτων, “εεταρίηᾳα, εφαἰνα]επέ {ο ξύσματα, ἴἶνο πνοτὰ 
- και). ἵπ οοπαρατίηᾳ νο αίοτης {ο 
ος να κο-θα]]οά πιοίος ἵπ (νο αἶτ, γε] Ἀγο 8ο0Ἡ {πι {1ο ΤΑΥΝ ραδείηᾳ 

καὶ αὖ. Αέ Οκ ροῖπέ ΈΊνοτο 9οοτης {ο ὃς, ας Τουρ εαρμοκίοᾶ, 
βοππο οπι]κκίου ἵπ νο {οχι Τὴο ρεπεταὶ 86Ώ90 86ος {ο Ὁδ 48 

ο ἴονε «Όμα αίοπις Ἰοροί πἰαάοιι7 ο, 6λοΥ Ίατο 49 ΠΜέ]ο 
ἌῬοψιας 48 πίομος οἩ ἴ]νο φοακλιοτο {ο Ρτούπος φοηκα{{ομ.) 

--- 33] 894 ο 4 ἅπερ ἐστὶν αὐτός, ἵ. ο. ἶνο κου] ἵ9 ἐ)νο ἔγας την. 
0 ϱ ὄγκος. Όπ Ον Ώσίηο {ος ενα αξοπης 9ο 74 ὓ 9. 
ἆ Ἰ ὗτοι ἑκάτερον αὐτῶν, ἡ ἕκαστον. Ότ νο εχκοῖ πιραπίηᾳ απ 

Ώρα οἱ ἑκάτερον, απ {9 ἀ{Πετεπου {γοτη ἕκαστον, 96 Βε]ι γγεἰρλιά φεγ)ε 
ν εκοεϊ]επῖ ποῖο ἵω νο {αγίου Ροϊψδίαπωπα, 

836 0 5 ὁμοιοπαθείᾳ. Τὴο τοκά(πᾳ ἵηπ Ῥ]οίπις ὁμοπαθείᾳ 9 ϱ19- 
ε πρασεγὰ (πεικος, π]νο 86οπις {ο Ῥτοίος ὁμοιοπαθείᾳ (Έα9. ουὐ.). 

Ἶ ο ο γεν υκελ, Ῥ]ας. Μον. 13 Β ὁμοιοπαθεῖν. Οποιποᾶο ἀῑεταπί 
ο ναί Ἰουί γετὺα ἴπ Ρτοπιρία οοί αἰεπάσηΗ: ὁμοιοπαθεῖν οοῖ 
ο απ εν αλβοί, (έκάεπι α[[εα ίνα ργαεάίέωπν «κε, Ἰάφτο Ἰναίο Ίου 

πικρία ουπνεπ/έ Ύυαπι ὁμοπαθεν, αποά οκ αἰπιω! εί εοὔεπι πιοῦο 

αἴφιε αἴίωωι αβεί. Ὁμοιοκάθωα οσους ἵπ Ῥ]α, Λίο. δι Ἑ απά 
ρονογαὶ οἴ]νες ρίαοες. 

τῇ «αραθέσει τιαΥ Ίπδαη οἰλνετ “Ὁγ οοπιρασίκου γεν οἴλνος 
θεα.” [.ο. “Ὁγ απαοβ},) ος “Ὁγ Γακαροκ σα, α η 8441 ἆτ Οὐ 

γὰρ κατὰ µεγάλα µέρη παραλλὰξ ἡ κρᾶσις (οὗτω γάρ φασι παράθεσιν 
ἔσεσθαι) διεληλιθὸς δὲ διὰ παντός, κ.τ.λ. 

ο ὑυχὺ δὲ αὑτῇ συμπαθής. (Ο. Απίκος. ΡΒγοδίεπε. Υ. 33 ἐὰν οὖν 

γι πονήσῃ µέρος, εὐθὺν συμπονεῖ τὺ ὅλον. 8ο Οµάνογει, Γπνπνωή, 

ΚΜοναῖ, εκ «εποο “- ουταρακίοῦ οἵ νο κου] νε Ἡ ον Ἡ 

Ἐοάγ,) απά Για, Άγ. Πἱ. 19ο 8ρολΚ οί Ρ]ούπας α:- ἱρασίηᾳ 

προῦ ' ναί συμπάθεια οἵ ὁμοπάθεια πε] λοὶν 9 ἐπ αἲ) πια], Της 

ὁμοπάθεια ουστοκροΏίς {ο νο Οεπιείπφε/Μλ{ ος ογβλη]ο (οσο) {πλ οί ελνο 

Αγπραιλείέο αγ κίεη, ον Ὑελεὶν κο Ἰοίσο, Αίογοσοσηε, {. 6 (1941-34), 

παπά Εἶνο ποῖο ος 829 Ὁ 5. 
... 



8454 ΤΗΕ ΡΗΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ 608ΡΕΙ, 

ἆ 6 Ἐὶ δὲ κάθηµα τῆς ὕλης. Το αἰπκίοα ἵκ ἔο Όνο ορίπίσπα 
οἵ «Ώήοπδασολας απά Ἰς {οἰ]ουν- εαάοπέ Ατζοχοπσας, Όνα (οσιπες 
οὗ νε Ίνοπα 8619 Ώδγος {ο Ἠανο καΠετοά ραίη, καπου ἵνα ἆσσα πο [οοὶ 
ενα νο Ίνα α- οσα], πε 1ο νο Ἰαέέοτ 9 κο σπα πουτοᾶ οἳ ας πηνκἰοκί 
ποίσα, Εναέ Ίνο ἐτίου {ο ἑταπκίαγ ἶνοα {ο Οκ καἡ]οσί αἰκο” (Οἱο, 
Τωο. Πίερ. ἱ. 18). Ο. Ρα, Ρλαεά, ϱᾳ Α, Β. Το ορίπίοπα οἳ 
Γἱοπρατο]ας απά Ατίκίοχοπας απο ἀεκοτυοά ὮΥ Ιαοίαπάσς, Πψ. 
ΓπΗ ή. η, 11. 

836 Ὁ 1 σώματος συνέρέα. Ο, Ῥ]α, Τη. 18 Ὦ τῶν γάμων 

Ὁ 2 ἀέρι καὶ πνεύµατι. ΟΥ. Οἱ9, Το, Παρ. 1.  Απίπιυσι απίοπι 
αἲἲ απίπιαπα, πἱ {επο ποβτί ἀθεϊαταπί ποπίπο: σπα εἳ αφεγε 
απύπιανε, οἱ εβῖαγε ἀλοίπινς ’ (Οπευκοτ). 

ο 1 ἐν τοῖς ὅλοις. Το ρ]ηταὶ τὰ ὅλα ἵψ ὙοτΥ οὐπιοἲγ ακοά ἵπ 
νο ΑΑΙΩΘ 86ΏΒ6 8 τὸ ὅλον, “νο απίγοινο Ο8ιίδατ 1; 
81ος3, ἆ 4; Χεν. ΟψΥ. ἨΙ. Ἰ. 3 οἳ καὶ τήνδε τὴν τῶν ὅλων τάξιν 
σινέχουσιν. Επ ἵπ Ῥ]ηε. λίογ. 1ο8ο ἙἘ τὸ µήτε ὅλοις ὅλων ἀφὴν 
εἶναι, µήτε µέρεσι μερῶν, απά ΟἨήγ. αρ. Βίου, ΓΕα. Ῥλψε. ἵ, 8. τ 
[26ο] τά τε ὅλα καὶ τὰ µέρη τὰ αὐτῶν, ἐἶνο π]νοὶο Ὀνοδίον Άγ ἀῑφθίη- 
πιἱα]νοά {ποσα Ενεῖτ ρατία. Ἠετο νο ουπίεχε, Ὁ 4 τεμνοµένων τῶν 
πάντων σωµάτων, Ροΐπίς {ο νο Ἰαίίες φεηδο “νο νηοίος Ο, 

836 ο ὅ- 
ϱ 4 ἔννουν. Απαχίπιοπος ααὰ ναί αἶτ, απά Ἠοτασ]εῖέας Εναί ἤτο, 

γγαθ νο ρτἰπηοτά τα] εἰεπνοπί, Όοππρατε 148 9, ᾱ. Όπ Απακιποηος 

βο0 7ε]]ος, Ῥγε-βουγ. Ρίου, 1. 166, απᾶ οἳ Ἠοταε]εῖέαν Ἡ, ο. 

ἆ 5 τί τὸ πολυθρύλητον αὐτοῖς 'πως ἔχον. Της ἴ ουτταρίοὰ ἵπ 
νο 58, οἱ Επκουίας ἰπίο τὸ δὲ πολυθρύλητον αὐτοῖς πῶς ἔχα ; 

ἆ 6 πως ἔχον. “Ίπ Όνερο πνοτᾶς Ίο 8οθ1ης {ο αἰϊπάο {ο Οναί 
{ουσί] Ἠππο]οκς (ἀκατονόμαστον) Ρεϊποῖρ]ο πλοῖ ἐἶνο Ἐρίουσοκας 
υφοὰ {π ἀοκοτίυΐπα νο φου],. . . ΟΚ {ο (]νδ πρόπον τωά οἵ Οµεγείρρας 
νο Βιοίς οἩἳ {νο βαππο εαη]οσί) (Οπευκοτ). ΟΕ. Ῥ]α Ώε Ρἰαο, 
Ρος, ἵν. 1. 898 Ὦ Ἐπίκουρο κρᾶμα ἐκ τεσσάρων, ἐκ ποιοῦ 

{ πυρώδους, ἐκ ποιοῦ ἀερώδους, ἐκ ποιοῦ πνευματικοῦ" ἐκ τετάρτου τινὸς 
ἀκατονομάστον, ὃ ἦν αὐτοῖς αἰσθητικόν. Τε Περιφμ. Βίοίο, 1οῦ3 Ὦ 

καὶ ἡγεμονικόν' ὅτε δὲ μεταβαλὼν ες τε τὺ ὑγρὸν καὶ τὴν ἑναπο- 

λειφθεῖσαν ψνχήν, τρόπον τινὰ εἰς σῶμα καὶ ψυχὴν µεταβάλλων, ὥστε 
σννεστάναι ἐκ τούτων, ἄλλον τωὰ ἔσχε λόγον. 
838 ο 4 ψνχώσεται. δεῖ, 6. ΟΥ. 364 α. Οὐς, «Το θαέατο 

11) 

να ων ντ 

ο. οκ ώ 

σᾱ- μμ λα ο αν Αλλά Ες ω-ο-- -. 



ἐς φάμανια ἄπνωχος, Απποῦ. «ος μι αν, 
: Ἠπίυτα απίεπα ουτροτίο αφαίά οί αποὰ ἴπ Ρίτα 

ν Ὁ ᾱ « ἐκ συνόδον μιᾶς. Οἱ Απίκος. Ώε επ. Απ. ἵν. 4. 3 244. 
ο 930 ο 6 Άποσον. Ο. ΟτΗΙ. άν. Ιω[ίαπ. κ. 334 τὸ θεῖον. 
ος οτε φάΒα ΦΟΝ 
τς αἳ λόγοι, 'ἶνο Ίανγ οἵ νο κου]. Οὔ, 841 ο 4, ποίς. 
ον ὠπλομβώωθι. Οπ Ομ παπί οἳ Όνο 

ο μεποπὲ ρονετ 9ο Τοίχο, Μίογουσκηε, Ἱ. 163" Νο πικέ οἰπᾳῖο ουξ 
α. νο ἀοεκίνο {πο οἵ εχρετίπος, Εἶναί οοπυρεῖς τς ἵπ (νο εκ- 
Ῥκπα ου οἵ πιοπίαὶ Πζο ἔο ραέ ἵπ Όνο ρίασο οἵ ππαξίον αἩ ἵπῃι- 
πιατοτίαὶ {οσα οἱ ἴείηρ αν {]νο εαυ]οοί οἳ Ρλδποίπεπα, ενας Ὀπί(ψ 

ο ο Ορπκοίσωσηεκς νε νουξ νελλοῖν Ενα «ατα ἰοῖαὶ οἱ οατ ἰπτετηαὶ 
ο ααίος ουυ]ά πο εγεν ὕδοσιης (]νο οὐ]θοσέ οἳ ους φο]{-οἰκογναξίομ.) 
ΟΕ αρΒ "Απά οἱ Εις οοπβείουκπθες, οἵ ία ᾳοπεταὶ οαραεἶεγ Εναί 
απ α]κος (ἶνο «Ρβοαταπου οἱ απγήπᾳ ροφαἱδίο, νο πικἰπέαίη κε {ε 
ολα ο αὖ ατίνυίο οπἱγ οἵ Όνο πάϊνίαδίο απίέγ οἱ οπο Ὀοίπᾳ. 
"6, Το, Πέερ. ἰ, 2ο “Θμἱᾶ, φαοᾷ 4 στη ππσηίο τος Φκαίτη 1ἶπικο 

Ότο οοπιρτεπάίπνυς, αἱ ϱΟΙΟΓΕΠΗ, ΒΑΡΟΓΕΠΗ, «ΑΊΟΓΟΠΑ, ΟΔΟΓΕΠΗ, δοΏΠη, 4 κο 

παππφαα φυίπφας παρ Ες απίπη να οορηοβοεσοξ, πέκί αἆ εωπι πηνία 

πεβπεπέωη, οἳ ἵν οπππίατα πάεκ οί θα)’ Ο, 815 ο 4, ποῖς, 

6: τὺ ἀντιλαμβανόμενον εἶναι ἓν ὄντως, ΟΕ, Ἰοίκα, 135 “Η ενα 
κου!, 6τες  ἵναξ τατοὶγ, ἵνα ἕο α Ἠπιεοά οκίοπε, ΏΑΥ Ὀαέ οπου, 

ὃν οπραῦ]ο οἵ ἱππρίπς {ομοῖνος νατίοίγ ἰπίο νο απίέγ οἵ ο0η- 
κείσυκποκα, Ον εἰσπόες {αοί ἵ καβείεπί {ο τουσ ἱπαρεγαίίνο δη 

. ἐπίαγομου {ο ἐἶνο ἠπδί να υήΗΕΥ οἱ νο Ἰκίηα Ὁγ λήεὶ δή οροα- 
ος σα ο. ο ραγίοτωοά.’ ΟἨ εἶνο καρρονοά 4 γή ΜήΜΙΕΥ οἱ Εἶνο κου] 
ο ἕπλοωο οἱ νο Ίσγνας απἰπια]ς, 6 α ΡοἱΥΡ, 9ος Γοίκο, |. 1531. ΛΤ{. 

4 1 ὧστε ἄλλο ἄλλον µέρος, καὶ (μηδὲν) ἡμῶν κ.τ.λ. 'Ἰέπφας 
Ῥασς αἰία οπίοί αἰίαπι, π ή] ο π ποὺίς κοπο λαπα Ποπ ἑοέδπα 
Ρετορίοί  (Εϊείπωκ), Ῥοπας {9 νεο αροακίπας οἵ γοςγ Ίπεκο 
οὐᾗοσίν (νὰ μέγιστα). Ἡ νο κεπσπὲ (πουν Ἰνκά ρασίς απά 
πιακοἰέπός, νοκ Ίσγμο οὐ]οσίν που] ὃν ῥγοκοπίοά {ο , ρατε 
ουστοεροπάίηᾳ ἴο ρατί (συµμµερίζοιτο ἄν), απά Ένας ἀῑΠοτονί ρασίν 
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8αοϱ 4 ΤΗΕ ΡΕΗΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ἘΟΗ ΤΗΕ 6ΟΒΡΕΙ, 

οἵ Όνο κοπῇ]οπέ {που]έγ ποσά ροτοείνο ἀΠοτοπί ρατία οἵἳ Όνα 
οὐήοσέ, απά πουλίης ἵπ ας (1.6. πο ρατέ οἳ νο φοποπέ (σαγ) 
που]ά ροτοσίνο νο κοπεῖρ]ο οὐ]οσί 5 α πο, Το νατίουα 
τεπδ(πρα ἄλλον (Οπεικατ, Υοἰκπικ η), µηδένα (Έπα, ουδᾱ,, Υοκ- 
πικηὮ), Ὁγ ἐπιτοδισίηα κεγεγαὶ Ρογεοῦς ἀθκίτογ Εἶνδ βοπκο οἵ νο 
Ῥαλκαρο, η λοἷν ν ἰπέοπάσα {ο Ῥτουο νο υπ οἵ νο κεπήεπί 
(ασα]έγ ἵπ ομο]ν οπς. ΟΕ, Απίκος, ΑΛ, . 4. 16 πρῶτον μὲν ον 
οὐ καλῶς τὸ λέγειν τὴν ψνχὴν µέγεθος εἶναι. Οπάνοσᾶ, πεί, 
γε. 1. 488. 
Β80 ο 2 δάκτνλον. Ἰκο “ἀῑρίεις᾽ απά “ ἀοὶμί ᾿ δάκτνλος Ἱποπην 

οἰέ]νογ «βηροτ) ος του”: Ατίκίοι, Ρατ, Από, ἵν. το, 6η τὸ τῶν 
δακτύλων δὴ μέγεθος ἑναντίως ἔχει ἐπί τε τῶν ποδῶν καὶ τῶν χειρῶν. 
86ο 81ο ἆ 7, ποίς, 

ϱ 4 τὸ ἡγεμονοῦν. ΟΕ. Οἱ, Ώε Ναι Ώεον, Ἡ. αα. 9 "Ῥηπεί. 
Ραΐσπα απέοπα τὰ ἀἱοο, ᾳποῦ Οταροί ἡγεμονικόν γουνπί” 

ϱ 6 τοῦ πνεύματος. Όπ Ες ππεαπίηᾳ οἳ πνεῦμα οἳ, Οπἀνοταν, 
ΠπιεΙ. Άγ. Π, 47ο, Ὑ Ίντο νο βρεκκ οἳ «νο απἰπιαὶ αρἰτῖς 
ἀῑπικοά {τοπα να Ὀταίπ Ὦγ Όνο πογνος (τουρ]οσέ Ομ ν]οῖο 
(ερἰτίίασυς ος αἲτγ) Ὀοὰγ.” 

ο Ἰ Διαδόσα. ΟΙ. Ρο Επ. ἵν. 4. 3 οὗ γὰρ δή, ὅπερ ἀπατῶντες 
ἑαυτοὺς λέγουσιν, ὡς διαδόσει ἐπὶ τὸ ἡγεμονοῦν ἴασιν αἵ αἰσθήσεις, 
παραδεκτέον. 

ἆ Ἰ ταρσός, α Ὀποπκὰ Παί εωτίασο, αἱ οἵ Όνο κοῖο οἵ νο {οοἙ: 
οί. Ἠοπα, 1. χἰ. 371 ταρσὺν δεξιτεροῖο ποδός. Ἡξ Ἡ5 αἶφο πνθὰ οἳ νο 
ἐραία οἵ ὢς λαπά (1. απά 8ο, ζ45:), ανά αἰου]ὰ ποὺ Ἡανν Ὅνια 
ἐταπο]α(οὰ “ντα ᾿ (καρπός). 

881 α 6 τὺ αἰσθανόμενον, μετ Ίντο τε]εσία νο ποτε επνε, 
ννληοἷν ἴ9 τ{ρ])ηἳν πιαἰπαἰηοὰ Ὦγ (πευκες απ Οπάνοτν, 

8 6 πανταχοῦ αὐτὸ ἑαντῷ τὸ αὐτὸ εἶνι, Οπάνοτηι, 11. 396 
«Βίπου [Ἰνεγοίοτο ἴνοφο αγπαραθἸνοίίο 8εΏλος εαπποί Ῥοπα οἱ ἵνα 

τηπάο Ὦγ (ταδυσίου αἲ Ἰααί {ο οπο Οπα; απάἁ Ὀοῦγ Ὀείαα Ἱνακ 
ος οα(-α νο] πα οχίεπείοα, οπς Ῥατί Ώνετοοί ααΠοτίπᾳ, απονες 

οπηποί ρετοείνο { ({ος πι αἲὶ πιαρπίζυᾶε Ον ἴν οπς Εήπᾳ, απά Ὠναί 
απο]νοτ), 1 {οἱ]ονναίἒι, Ενας νεα ρετορίνος ἵπ τς πεισέ ὃς 6ΥΕΓΥ- 
ποτε, πιά ἵπ αἲὶ ρατίς οἵ νο Ὀσάγ, οι ε απιὰ νε καππο Οήπα νι 
ἠεκοὶέ, Ὑε]ν Ενεγείοτο οππποί ὃς Πε] Ὀοάγ, Όαξ πιασέ οἳ Ώδοση- 
εἰγ ὃς 8οπης οὔῖνετ επ ος εαάαπου {πουτροτεα].” 

Ὁ Τ νοητῶν δὲ ἡ νόησις. ΟΕ. Οαἀνοτεν, 11. 39ο “Ταβ11γ, Όνε {οτο- 

πηεποποὰ ρ]ή]οφορίνετ επάεανουσ» γα {ωτίλνες {ο Ῥτους να Ἱναπκη 
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{0 ὃς πποχοσάοά απά ἀατοίά οἱ πιαφαἰέωάο, αμά Ιωάϊνίαίδὶο, 
πα [8 τοπικ] οποτείεὪ ος ορογαβίοηα, 18 νοητῶν νοήσεις, απἀ 

κοα] (καἰε)ν 1ο), ἐξ {ὲ ποτο ᾱ- πιαρηίέωάς, απάοτκίαπά Εἶνδε πε]η]οὶν 
ος ἀνα εν πο πιαρηἰ(αάς” Απ γην ναί ννλήσὶι 9 ἁῑγίαίδἱο οοποείτο 
ος Νοε 9 πδἰνἰαίυ]ο }’ 

ὃν 65 µέρει τωὶ ἁμερεῖ αὐτοῦ. Απ πάν] υ]ο αίοτη ἵ9 πο α Ὀοάγ, 
ο οαὲ Ὀοὰγ ἵ9 πιο αρ οἵ καεὶι ρατί». 

ο 3 Οὐ γὰρ δὴ... ὄντι. Τ]ο οοπποχκίου οί Οίς φεπίεπου νε 
το Ένα ρτενίους αγραπιοηί ἶ9 πο νοτγ ενἰάεπί. Οὐ γὰρ δή 8οσπις {ο ἀῑθ- 

παΐκα αἩ Αἰἐογηα είτε, παπησὶγ, Εἶναὲ (]γο γε]νοὶο Όοςγ τοὶ μὲ ἴνο εἶλθ ροτεῖ- 
Ῥίοπε: “ Ῥοχ οί οουσκο ἶνο νε]οὶο νο} γ {5 ποξ πφοὰ {ο ἑοπσΝι, ̓ απιά 1 {9 
-οϱ)γ Ὦγ ἑοαοῖ (16 δὲ αἲ!) ἐἶναὲ Ῥοάγ οου]ά ο ἐλλουρὴὲ ἐο ρετοσῖτο. 

---- 6 ᾗ τὰς πρώτας νοήσες. ΕΥ “ Βτεῖ ποσο ᾿ νο ααέ]νος 86σπης {ο 
ος ἆπραῃ αὐείταςί ος βεπεταὶ οοποςρί», πλήν οπηποί βἰτίσ]γ ὃς οαἱ]εὰ 

«Ατεῖ,) ὑοίηᾳ οὐέαίποά Ὁγ αἰέτασξίου ἔτοπη πάν] πα] Ενίηρς. 
6 6 αὐτὸ ἑκάστον. Τη αἰουπ]ά νο πυτίέση 45 οπο ποτά. ο 

ο “λαο, ΣΕ. Νίο, 1. 6. 6“ Νον οπο πρηέ ὃς ριυκα]εὰ {ο δ4Υ γα 
ο νεγτοσας Ὁγ αἩ “ αὐφοίαίο ” Οήηᾳ (αὐτοέκαστον).᾽ 96ο ΟΓαΠ()ς ποῖς. 
ο 6 Ἰ τῶν ἐν ὕλῃ εἰδῶν, 1.6. Ενα ουποτείο ἱπάἰγίάπα!, οοπκἑαίεά 
ο πικξίοτ απ {οστη. 
ο ᾱ 8 δµαιοσύνη. “ΛΙ ναί {οἱ]ουνε ἵπ Ειφουίας {τοπι (ἶνο γνοτὰ 

Δικαιοσύνη {ο Ενα οπιὰ οἵ ἶνο οἹναρίατ ἵν πο {ο ὃς {ουπά ἴπ Ῥ]οῦπας, 
πος ἵπ νο Ταείη γεγκίους οί Ἡορρετ απά Εἰείπις. ἈΝενογλείεκα 
Ἡ αρτοσς νι Όνο μεπίως οἱ Ρ]οείπυς, {9 πιο κα ἑαὈ]γ οοπποσίοά 
πηον Ένα ρτουσόίως ουπίοκέ, απά αεκποπ]οάμοά Ὦγ νο Μ58. οί 
νο Εογαὶ Ἰάυκατγ (Βατ) παπά οἵ Μοπίαἰκαί (Ῥαγ 4ο Ὠόπιο). 
Ογίαἰα]γ Εἶνο ρακκάρος πο (οἱ]ουι δικαιοσύνη ἵπ Ῥ]οείπως νάνο 
πο βεΏκο οίνος ἵπ ΕΟνεῖς Ἱππβπαρο ος Ονοῖς ἑοτππαίου, Τα 

Επκοίαν Ὦγ Ες ποὺ]ο (Γαρτοσηέ πε] ππα]κο α τοξυτη γεν ἐπίστοσί 
{ος π]ναί ἵνα Ίαν κο {ας Ὀοττοποά οι Ρ]οείπας " (Υ ἰμο). “ΤΙ ὂνε 
παθνος οἵ Όνα ῥακκαρο ο Ρ]οείπως, {ο πεῖνοπα πηνκά νο ἱπραίο νο 
πιω Ἰαέίου οἵ (ἶνο που οἵ Ρ]οίσυς Ὑ Ἠο]νας ἐο Ῥοερίνγτγ, νε ναι 
πο Ὀτουρλί ππάοτ εωερίείου οί α αἰπ]ας ἀλλλνοποκέγ ου ρ. 164 Ὁ } 
Ος {ο νο κε Της 5 ππστο ρτουα δυο, Όδοσακο {9 ος Μ88, 
οἵ νο Ἐππουσδε οἱ Ῥ]οείπας νο πε]γοῖο κα ρο 5 [ουπᾶ, Ἡοπενετ 
Ομ ππαΥ ἵνα, πο Ίντο Ονουρ]ή ἴ εκ] {ο ποτέ νο Ῥαμαρο ἴπ 
Ο8 ρίασα, ποσι Ἐπα, απά ος Μ88, ’ (Οσυκαι). 
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8346 ΤΗΕ ΡΗΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ 608ΡΕΙ, 

8ὔ8 01 Ρα. Γλαεά. φ6 Ὦ ' οίνος 1 ἵα Ένα Ὀλουά πο ν 
Ένο γολήο]ο οἱ (ἰνουρ]νέ, ος (νο αἰτ, ος Άτα, Ας, ΟΗ. Κάῑπας, ο, 
Των. Πίκρ. ἱ. 19 "Ἐπιροδοε]ον απίππατη 9080 οσηκοέ οοτά{ κακά 
βαπρυίπεπη, Τ]ο Ἰἶπο οἵ Ἐπιροάοσ]ος ἵπ νηοῖν Οία ορίπίου ἵ 
εχργεκοὰ ἵ ρτεκεγνοά ἵπ Βίοῦασας, Ζοἱ. Ρε. Η. τοχό, ο, Ἡοστου: 

αἷμα γὰρ ἀνθρώποις περικάρδιόν ἐστι νόημα. 
Οἷς, Επά,  Απίισνηι α πίστη αἲἰ απίπιστα, αἱ {το που ἀθοίαταπε 
ποπηίωο.” “Ῥΐομεπος οἱ Αροϊιοπία καἰά νο κου] ἵνα ἆτγ Ἰνοί αἲτ 
εκ ἄνθρωπος γὰρ καὶ τὰ ἄλλα ζῷα ἀναπνέοντα ζώει τῷ ἀέρι, καὶ τοῦτο 
αὐτοῖσι καὶ ψυχή ἐστι καὶ νόησις’ Απενοτ-Ηἰπᾶ, Ῥ]α, Ρλαεά. 
ο6 Β. 

α 6 ᾽Αλλ) οἶν. "Οὖν, αοοοτάἶπᾳ {ο οι Μ88., ποῖ οὗ, αν {ος- 
ποτ] (Υ1ροτ), Ἰηπ Ῥ]ούπας 62 Α, Οσο, λίαγο, Ίνα οὗ, νοῖν 
μῖνον απ ἰπίοττοραίάνο επ. ΄ ΝΑΥ, ἆοος Ἡ πο ον νο ουπίταςγ 

ναηί {ο ΕΠΊΟΥ,’ ἃο, 

ϱ 8 ψύχεος ἱμερᾶ. ΟΙ, Ἠοπι, 04. κ. 665 ψύχωος ἱμείρων κατε- 
λέξατο (Υ1ᾳοτ). 

4 Ἰ ὥσπερ τὴν ὕλην. Το Βεοΐος τορατᾶοά πικέίος ἐν Ὦγ. 
θε] { αν νε ]νοαί α πα ε]δι (ὅλη ἄποιος), απά ἀετῖνοά αἲὶ απαἡΐσου 
{τοπα νο ταλοπαὶ Ῥοψες (λόγος) ναι ρετναάςς Όναα, Βου 
Ζεϊ]ετ φποϊοὰ Ὀνοἱονν, 8341 ἆ, ποῖς. 
858 8 1 κῳμµατιζοµένον. Όοπιρατε Οτοροςγ οἵ Άγακα, Τε Απια 

(Δίουπε απἀ Ροή- Νίοιπε Εαΐλεγε, ν. 19): "ή ποίμεπι 
680Π0ς οί νο κου] 9 οὔφογναῦ]ο ἵπ νο οΟΠΟΟαΓΜΟ οἳ νο αἴοπαα, 

απ ἆοος πο ππάετρο ἁῑν]κίοι νν]νοη ΕΊνεΥ ατο ἀἰκκοϊνοα, Ὅαι 
τοπηα ης νν 1 ε]ν λνοπι, απᾶ ουνοη ἵπ Ενοῖτ κορατα ου Τξ ἵ οὐ-εκέσπκίνο 

γεν Ένεπα, γεῖ πο ἴφο]{ ἀἱκκοίγοά πο ἀῑφουαπεσα (κατακερµα- 
τίζεται) ἵπέο βοοίοΏ8 {ο αοοοτά νε τι νο παπι ος οἵ Εἶνο αἴοπια,) 

8 2 ἡ αὐτὴ ὅλη ποιότης µένα. Ο, Ζοΐϊες, Οµύπεε, 439 "ἴπ 
οτᾶςτ {ο ὃς αὖ]ο {ο οκρ]αία .. . νο Γαο Εναί νο ου] ροτποαίου 
Όνο Ὀοὰγ Οιτουρ]ν [5 νν]νοῖο εχίσηῖ, απά νε ῥΡτορετίίον οἵ οήπμε 
Όνο Ελήηρν {ο νε Θνογ Ὀο]οημ, ἔἶνο Βεοΐσς, ἵπ ἰνοίς ἀοσίσίμο οἵ 
Εἶνο κρᾶσις δὲ ὅλων, ἀοπίο ἐἶνο ἱπιροποίταίΠέγ οἵ Ὀοάίοα, Τ1ογ 
τοπ πα {ποὰ ναί οπο Ὀοάγ οου]ά ρεπείταίο απο]νοτ {η αἲἲ Ἡς ρατίς 

νήλιουέ Ἰοουπιίηᾳ ο πικοτ]α] νι ε, σε, ἵπ αρίεο οἵ Ενοίς 
πιατετ]α σα, νο Βίοίος ἀἰφαπρα]αϊνοά Ὀοένιθεν νο πικεοτίαὶ απά 
να {οτοςς αἲ ννοτ]ς ἐπ . Το Εταί ἴακον Ὦγ Πδο]ί νε τορατὰοά 
Ά5 νι Ώνουξ ῥτορετάσς, απά ἀετῖνοά αἲ] ρτορεγίίοες οἵ αήπρε [τοι 
Ὠνο τα Ηοπαὶ ροψετ (λόγος) νεμ]εῖι ρεπεϊταίος νεα.) 

958 



Ὅ Δοίς, τοῦ» Ἐ αἱ καγίηρ ἐἶναε «Εἶνο ο)ή]ά ἵ9 πουσίαϊνοά ἴπ εἶνο γνοπαῦ 
ο παξυσαΙΙγ, )ωδέ κο α Ρίαπέ: ὃαέ αΏοτ 1ὲ {9 Ῥοση, Όνο Ὀτοσί] Ὀοίπα 

το οσο]θὰ Ὁγ νο αἲτ απ εἈαγρεποά (στομούμενον) ππάσγρος» 4 ονκηρς, 
το απᾶ ἴξ Ἐοουπος α Πνίηα Ὀοίηᾳ: π]οπου πο ἱπαρρτορτίαίοὶγ Εἶνο 

υκοαἱ ἵν οα]]οά ψνχήν Ῥουαυκο οἱ (ο οοοἱἵηῃ (ψῦξι)’ 
τα Ἰ ὃν λέγουσιν ἔξιν. ΟΕ. Ῥοΐ]ος, Οωἱύπεε, 443 (ΒΥ Εἶνο Βεοῖοι) 
ο νο π]νοῖο τοαῖπι οἵ ππέυτο ἵ ἀῑνίάοά ἱπίο {ους οἴδαθος; γε]]οῖν 
ο το ἀπ πραἰε]νοά ἴπ εαοῖν α ΤπΏπος ναί ἱποτραπίο ἐπίηρε ατο 

ο κερί (ομεί]νετ Ὁγ α αἰπηρ]ο ἕξις, Ρἰδί5 ὉΥ φύσις, απἰπια]ς Ὁγ 4 φου!, 
στ 1998 Ὁγ αἱ ταξίοπα] κου). 
ο 8 α φύσιν ελτουρλουέ ἐλίΦ Ράβααρο β6ΕΠηΦ {0 ΠΠΘΑΠ ΠΟ ΠΠΟΓΘ γΑή 

| το εφβααφαριὸ αθώα 
ο μὴ ὄντος πρότερον τοῦ ἐνεργείᾳ. "ο ΠΙΑΥ {οἶ]ουν Εἶνο Ἰομίαὶ 
ας { οσᾶος οί (νο ᾳποφέίοη Δοοοτά/ηρ {ο Ασίφίοίῖο, απά ααὶς νε ]εἷν αχ ἰφίές 

πο Άτα, Έἶχο δύναμες Οἵ {νο ἐνέργεια 
ο στο αποννος ἵα, ἐἶλαέ 49  ουποδρέίοπ, ἴπ Ροῖπί οἱ Ονουρλί 
ἁ ο αόγψ) Ένα ἐνέργεα ππακέ πουρκκατ]γ Ὅς ρείος; ἵπ αἰνοτε, νεο Ἴκπουν 
ος ποῦληᾳ ο εἶνο δύναµις, οχουρὲ {τοπ οας Κπονν]ολμο οί (]νο ἐνέργεια. 

ο ο χα ροῖπε οἱ Εἶπιο (χρόνῳ) ἴἶνο ο. ἰν ἀῑΠετεπί, οσο ἱπάί- 
ι πάπα] ετοκέυτο οχἰκές Βγκί δυνάμει, ΑΔλογνατάς ἐνεργείᾳ (Οταπέ, 
ἀ Αγ, ΕΛ. {. 239). 
. 4 » οἷον ἁρμονία, ΌἨ (νο νους Όναί (νο κου] 9 α Κἰπά οί 

: Ἰαππουγ, 9ος Ῥ]α. Ρλαεά, 8ς Ε "Λα, γοι Κπονε, οπο πηρ]νὲ αρρὶγ 
ας Ένα καπιο οχρἰαπα ίσου (ο α- ἨαγοῦΥ απά α Ίγτο πιά [ κἰτίηρα, 
. απά αγ Οναί νο Ἱνασπιονγ ἵν α πα ἱπν]αίυ]ο απἁ {πουγροτοαὶ 
ζ απά οπου νοκ θα] απά ἀῑνίπο ἵπ Όνο ἑπποά Ίντα, απά γο 

Ένα Ίντο ἠκοῖ{ απά δα εἰτίωρ ατο Ὀνοδίου απά ουεροτοα] απά ο01- 
Ρομέο απά οαἑ η γ απά ακίη (ο νε]ναξ ας πποτία!’ (Οορο). 
806 ο ἡ ἐν τοῖς (ὅλοικ). ϐΟ, 816 ο {, ποῖα, 
806 ο 5 ἀπὸ τῆν Πλοντάρχον γραφῆν. Ο6, Τοΐ]αυ, Οµἱένεε, Β 

«θα Τηοοργακένκ Ηστ οἱ Ελψείοι Ἱατο {ουπάσᾶ, αἱ Ὠλοῖν 
να ενονν (οκοφγ. ΘΟΥ,, 1819), Όνοις πονίονν οἵ νο ἀοσίτίπου 
οἵ νο νατίους ρλή]οφορίνοσα νεο Οἑοπιαο]νας (αὐσαέ 12ο ΑΡ.) 

1.» 

ον ο συ. ο ο σπα Ἡ π 

κά κά ὰ ο μ να ο πμ 



βανο ἵπ οοπροχίου ην νο οπἠοίκηα οἳ Ομγποσήσς, κά Γι 
πελλοῖν αοοῖω {ο Ίπνο {ογπιοὰ Ένο οἰίοί ποπκατγ οἵ Ένα Ἰαίας 
Βουρί]ος, Έ]νο οοπιρ{]πείου οί νο Ρἱασίία, νε] λοῖν να πππᾶς αΌοαε 
Βο-όο Ἀ.ο. Ὁγ απ ΠΠΚΠΟΝΑ αμίλ]νος, παπά πας αἰτοκάγ ιά Ὦγ 
Οἴομτο απά Ύαττο (η ορίίοπιο οἱ ἡ Ἠπο Όδευ {ο α ρτοαί οχίοπε 
Ῥτεβογνοά ἵπ ἶνο Ῥκοιάο- ΡΙαέατε]ής Ρἰαοίία Ελοκορλογν), Ένα 
Εοἱοφυσι οἱ Βιοῦκοις, απά Τηουδοτεύς Ἑλληνικῶν παθηµάτων 
θεραπευτική, ἵν. 6 Π. ΟἨ Ένονα οκέγασία τοι Ῥν, Βέτα, Ὠλεῖε 
τεπαασ]κε (Γγοἰεφ. 434) " Λοοιγαίο ἀρηστίραίέ Εακουίας, οσἶπς οαρίία 
εἰπρα]α εἰηρυ]ίς Ῥ]αἱατολί οπρῦας ο αἰπίκίτατα αἀποίανί. Ἱηίτα 
ἀἰκετεραπίίαα Ύπατη εκ Οαἱκ(ογά{ Ἱπά]ρεκία πιοῖο οκἑτ]σανἰ αΡρο- 
αἰέαπα Ἰαῦος, ΟΘΟπαπίας ρεγνογεἰίαίο Εικουτ{ Ελα οὐ {ο ουπβαία αἷε, 
ποῖο οοπφαστί. Αοοιχαίίοτα ἆς οοὐἱοίυας Ἱπίτα Ῥ]αίατοη Βίτο- 
τηκίοοη {γαριπεπίο ρταρίαέ» ἀοοεῖνο, Της πποτο αοσυγαίο αοσουπΕ 
οἵ εν 1488, οἱ Εακουίης ἵν {ουπά Ργοἰεφ. 169, απᾶ 8οσἱπς {ο ἵνα ας 

οοστοσί ας ἵέ οου]ά ροκ] Ὦο πηκάο Ἰνοίοτο ( πουν ου]αίσα οἳ 
ουᾷεκ Ο (Βοποπἱεπαίφ) απά οὔ]νες Μ88. 
29] Ὁ ι ἀφίδα. Τμ ἵ οκρ]αίποά Ὁγ Ααἰήου Ταέας (Εἱεἷς, 
348) α. Ἰάοπείσαὶ νε πλήμνη, ενα «πανο οἱ α νοοὶ (Ποπ. 
1Η. ν. 146). Βαι Βίοῦαους, Γοα. Ῥλψε, ἱ. 614, οὐ ξαίος περι” 
Φέρααν {ος ἀψίδα. Ὠ]ε]α αἶκο ἔακον ἀφίς ἔο Ἱηπσση Ενα οἰπουπαίατεπου, 
Εγοεφ. 45 ' Βΐευί οεπίτα οκ ουσναίυτα τοῖας τα πιοδίαα ροίαμε, 

απ κοἱί ἤαπππο ες ὑπίεγίογε οἰτον]ί ρατίο Ῥετ παπα ΤΟΓΑΙΠΕΣ 
εταπιραπΕ, οἱ ρε; πιαφπί οἴγοωπι αρίγασµία πιωπάί μπει ἴπέας το- 
οἶπφος {η ἔοτταπι Ὑογεας οβ]απ!. Τά, πο α, "Ἰαστας, η]. 493, 

ἐροίας Απακιασάσί ἀοσχίπατα ορίπος εκρ]Ίεσης.) 
Ὁ 4 πρηστῆρος, “Ὀοἱ]ουνς. Οἵ, Αροϊ, ΕΙ. ἓν. 174 

δεύτερα δ εἲς Ἡφαιστον ἐβήσατο παῦσε δὲ τόν γε 
ῥίμφα σιδηρείων τυπίδων' ἔσχοντο ὃ ἀθτμῆς 
αἰθαλέοι πρηστῆρες. 

Οἱ. Ὠίείε, Ργοἰεφ. 26. 
Ὁ 4 τῶν σνναθροιζοµένων. Ἀείνοση ἔνομο ποτά νο 1188, οἵ 

Εικουίας ἰπίαγροϊἱαίο φαινομένων, Ὑ]ον Ὠλεὶα (Γγοἰεφ. 8) «αρβονος 
(ο Ίνα ἴνδοι πντίεν αὔογο συναθροιζοµένων Ὦγ 8οππο 056 Ἠ]νο 
ἀἰκ]κοά νε περεεήοι οἵ Ένα 8ης τετὺ {πι νο πεχέ Ἰἶπα, 

Ὁ ρ ἐκ νεφῶν πεπυρωµένων. 990 αἲὶ νο 188. οἱ Ευκουΐας πτίο : 
να ἡ ἐκ νεφῶν πεπυρωµένων (Ρ..-Ρ]α) ἵν ουπβτιοά ὮὉγ Όνε 
οοπιποηί οἳ Λολί]λος (αρ. Ὠἱε]κ) ἡ νέφος πεπυρωµένον, οιτι- 
Ῥγε-βουςγ. Ρος. . 674, ποῖς, 

δ4ο 



ο ο ο πμ μη 

Ὁ ακαἲλοὰ ὃγ Θίούκους, Κα. ϱ με. Ἱ. Φᾳύ, ἵὰ εν 9άπιο ποτάν (ο 

το 3 διηθοῦντα, Πογα!]γ, “Ελοτίης 1ὲ ἐντουρὴ,) 1. ο. ὉΥ τοβκοξίου, 
Έτσι νο αρρἰἰοκίου οἱ Ελία ἐστπι απά οἱ ἀνάκλασις {ο (ἶνο βΑ1ΠΘ 
Ῥήναποπιοπου ἴξ ποπ]ά 8δ6τα Εναέ νο υτίίος ἀῑά πο οἰθατίγ 

6 { ὥστε προσεοικέναι. Τὴο ἐπί οἵ νο {οἰ]ογίηα Ῥαβκαρο ἵπ 

ΡΙαέατοὶν (Ώ]οἱς, Ώοκοφγ. 6.) ἵ9 γετγ ἀῑΠετοπί: ὥστε προσεοικέναι ἡλίῳ 

τὸ ἐν τῷ οὐρανῷ πυρῶδες, τό τε δὴ ἀπ᾿ αὐτοῦ πυρῶδες καὶ ἐσοπτροειδός, 

ἡμᾶς αὐγήν, “9ο Ενα Εἶνο βοτΥ πυκέίοτ ἵη ἐἶνο Ίνοαγεη ἵς κο α απ, 
απά αἶκο ενα ΠοτΥ τεβοχίου {τοτη ξ ας {πα πιἶττος, απὰ Είγά]γ εὖνο 
Ημ]νε νηλεῖν «οσο» {ο ης ἀἱαρογκσά Ὦγ πεθεχίου {τοι {νο παίττος.’ 
Βεοῦαδιυς αἱκο αἴῖονν α ΡροπαἱυΠ{έγ οἱ ντου θαπα, Ὀαέ ἵπ ταῖ]ος 
4ἰΠετεηί Ἱαπρυαρο. 

ο] Οµ Ες ἀοσίτίπο οἵ Ἐπιροάοε]ες 9ο Ζεἱ]ος, Ῥγε-δοογ. Ρος. 
Ἡ, 156 Ἠο αρτουά γεν νο Ῥγίαροτοσης ἵπ φαρροεΐηπᾳ νο καπ 
ἓο ὃς οἵ α νίέτοσας παίπτο, ρτοῦαῦ]γ αν Ίάγρο αν (νο οτί], νν]]οὶν, 
λα α ατηίηρ-μἶακα, οοἱ]δοία απιά τεβοσίς {]νο ΓΑΥΝ οί βτο {τοτα νο 
ερ] Ἱναπιίαρ]νοτο καττουπά(ηᾳ 11.’ 

ᾱ τ τεταγµένον, οπηΗοᾶ ἵπ Επκουίας, ἵς α πεπαίπο ρατί οί νο 

στο ακὲ ἵα Ῥ]αέατεὶ απά Βεοῦασας : «αἱνναγς αἰεπδίοά ορροκίἑο {ο [έ 
οπη τεβεκίοἨ.) 

4 5 Έοτ Ὡς δὲ βραχέως εἰρῆσθαι [συντεμόντα], γελ]ο]ι ρἶνοι πο 
Ῥτορετ ουπτησίίσοη, τειὰ σνντεµόντ. Έστ ἴἶνο ραμκίνο οοἵπρασο 

Ῥ]κίο, ΡΠγοίαφ. 399 Α ὧν Υ΄ ἐν αὐτοῖς ἡμῖν «ἱρῆσθαι, 339 Ἐ ὥς γε πρὸς 
σὲ εἴρῆσθαι τάληθη. Επι νο οοπαυήπαείοα οἵ νο ρατΗεἰρίο νε 
Όνο ῥρακαίνο  υπυκυα]. 
34] 007 ο 5 πνοήν. Οἵ, Ζοΐ]ας, Ῥγε-βοογ. Ρίου. 451. Το 
ποπαπῖπς οἵ Ενα ῥαάκαμο {9 οκρ]αἰποά Ὦγ 816 Ὁ 2. 

6 ᾗ εὗροι κοδὸς ἀνθρωπείον. Ῥατί οἵ πο οἱ (νο γογνος ἔπι νε Ἠγ]οῖι 
Ένα (οἱσψστε οἱ Ποεγαε]είεας ἐπὶοᾶ (ο μἶνο εἴδατον ακχρτοκκίοα {ο νο 
πίστιν οί Όνο Μαμίον (Ὠήοίε, Ργοεφ. 131). 
35] Ὁ α ὑπόκωρον. Οἵ Ἱ. απά 8ο, ἕκα. "ταῖνας αἰνὂοια ος 
Ἠωποροά,” νλλοῖν ἐν Εἶνο πησαπίης οἱ ἐπίκνρτος. Τὴο ἔνο οοπιρουπιάφ 
ροσπι ἕο Ίπσαα πουροσ τοῖγ ΄ουπεασνο ᾿ ανά “ουπνοκ”: Ονουρ ὑπό- 
κυρτος πο ἱρλή ροκ Ὀἱγ πησαη αγ ουγνοά αν {η Τα ία καὔουσνας, 
36] ἀἆ ! μίαν ἐκπνοήν. Όσπιρατο νο ἀοκοτίρείου οί Εἶνο κας 

β.: 



636 3 3 (23 στοµίον), αηὰ Β48 Ἡ ῥ τοῦ στοµέον τοῦ περὶ τὸν προχὸν. ας | ο Ἡ 
4 8 γιώδονς ἵ  ουτταρίίοῦ οἶῶνοτ οἱ πυρόδονι (ΡΙαέ), ο 

Ρετ]ναρς οἱ πυρὸς καὶ γεώδους (Οα]εη. αρ. Ὠλεία, 627. 14). 
ιο Μνρωνπώ ῥυμ  .... 

τὸ πυροειδές, ἵψ απ ον]άεπί οοτταρΒοη. 
90] 858 ἆ Ἰ ἐξανέθλφε. φώς 
(ουπά οἰφονι]γετο: ἐκθλίβω οσο {γοηπεπΙγ, α5 ἵπ 84ο α 6, ὃν 9. 

εἰαπιοπίς αν εοποεἰγοὰ ὮΥ Ἐπιροδοε]ος 90ο Ζοἱ]οτ, Γγε-βοσγ. Ρος, 

Π, 1δ4- 
890 ο 1 ᾽Αναξαγόρας, ΟΙ. Ζοΐ]ατ, η, Η. 354- 
α 8 τῷ κρυστάλλῳ, ’Εἶνο οτγκία]]έπο ερ]νετο’: οἵ. 846 Ὁ 3 Ἐμπε 

δοκλῆς στερέµνιον εἶναι τὸν οὐρανόν, ἐξ ἀέρος συµπαγέντος ὑπὸ τοῦ 
πυρὸς κρυσταλλοειδῶς. 

Ὁ 1 κόλλης, 'ρ]πο ο Πάι. Π,. 86 (ἵη Ἰ]ς ἀοιοήρίου οἵ 
επιυα πο η) ὑποχρίοντες τῷ κόµµι (ᾳ απο), τῷ δὴ ἀντὶ κόλλης τὰ πολλὰ 
χρέωνται Αἰγύπτιοι. 

Ὦ Ἰ ἀέρα τε καὶ αἰθέρα (Ρ]αε), Τῆο ποτᾶς ἀΐρα τε καί απο 
οπή οᾶ ἵπ Εακουίας, Ὅαί Ὠϊοίς Ον] ναί καὶ αἰθέρα ας α 

τατίους τεκᾶἶηπᾳ {ος ἀέρα τε, απ Ενα νο οτἰρἰηαὶ ἐοκέ οἳ Αξίας 
ΝΥΑ8 καὶ ἀέρα ἐν τῷ ἀπείρῳ αἰθέρι. 

ϱ 1 ἐχόμενος τοῦ ἐνδεχομένου, /Ἰνοίδίηᾳ {ααί {ο Ἰής ρου]γ.”' 
Οµ νο ἰπάΠετεπου οἳ Ερίουτας ἵπ τορατὰ {ο ρ]γεἰσαὶ αροεα]αείσπα 
60 Ὠΐομ. Ἱ.. κ. Ἰ8 ἔτι τε καὶ τὸ πλεοναχῶς ἐν τοῖς τοιούτους εἶναι 
καὶ τὸ ἐνδεχομένως καὶ ἄλλως πως ἔχεν, ἀλλ ἁπλῶς μὴ εἶναι ἐν 
ἀφθάρτῳ καὶ µακαρίᾳ φύσει τῶν διάκρισω ὑποβαλλόντων κτλ. Οἵ. 
2ο]]ας, Ερίουγεαπε, Χν. 435. 

91] ο Ἰ τῷ κρυσταλλοειδᾶ. ΟΙ, 849 4 8 τῷ κρυστάλλῳ, ποῖα, 
94] ἆ Ἰ περικεκλασµέψ, Ἰετα]]γ ΄ἐν]κοὰ τουπά, “τουπάφα ιν 
ε{. 849 Ὁ 4 περιεκλᾶτο, Ὁ 4 κατὰ τὴν περίκλασιν. 
840 α 6 εὐολίσθητα, 'ἱἴρρεςγ,' 'εκα]γ πιονος.) ΟΕ 385 4 3 ὅσα 

κατ᾿ εἰρήνην εὐόλισθα εἷς κακίαν. 
ο ῥ πνεωµάτων. Τὴο αμ αίοι ἵπ οσᾶ. Ο οἵ σωμάτων Ίντο 

απά αὐγάς ο 6 9 ἀεκοτῖνοά Ὦγ Ὠϊε]α, Ργοίεφ. 161, 45 “φοῖέο οκ- 
οορί(αέαπα,” Ὅναξ ἴν πο αἀορίοά Ὁγ Πάτα. 

ἆ ι στέξαι “ἴο Ἰοίά”: ο, Ῥ]α. Περ. αι Α τὺν ̓ Αμέλητα 
νο ο... Εαι, 1ΡΛ. ὑν Ανἰ. 888 

ε.. 



--ὐ-ὐἶος ρω ανσὰν ΔΑ να 
΄Ῥαμος, νο ἀοροπάεπου οἱ Τ οἩ Β ἵά γοτγ πιατοὰ, 8 γε ἐ]νο ομφο 

το ἓπ Βοοία { απά Π, νεῖνατο ουᾱ. Ι ἵ9 Ἱτίεν Ὦγ νο βα1πο οατ]ῖος 

ο 841 Ὁ 5 ἀποφάσεις (5 ἀποφάνσεαις), 'εἰαίοτπσπίς οἱ ορἰπίον.) 

. ας τφς2. 

; ο Ὁ το περὶ τῶν προσγειοτέρων. λος πιβέίετα ατο {ἶνο καὈ]οσίς οί 
εἰναρίετε δδ {ο δ09. 
8 { μετεώρων καὶ µεταρσίων. ΟΜΓ νο ἔνο ποτᾶς νο Ἰαέίετ 
Ἱπαρίίαυ νο ρπεαίετ Ἰνείαϊνε: ο. 0ἵο. Ααιάεπι. . 121“ οορϊ(απίος- 
ὅπ6 επρετα αίφαο οπε]εκία ο. πε [κείηα ου Οπρς Ηἱρ]ν απά 
Ἠεανεπ]γ.) 
ο Ἰ ὅσα περὶ ψνχῆς. ΟΙ. εναρίετε 60, 61. 
98] ἆ Ἰ Πλάτων δέ. Ὠϊοῖκ, Ργοεφ. 69, γβιιος Ενας Είς οτ]εἱεἶκπα 
οἵ Ῥ]αΐο ἵν πο ρατί οἵ νο Ρἰασίία Ελοκορλογωπε, Όπὲ ρτουθοάς 

ο πποπι κοἵπο Ἐρίουτεαη γε ]νο ΥνΑΦ ΑΠ 6αρετ αἀγοςαέο οί ἐἶνο ρἱατα){εΥ 

Ὅ ος πεκµαίρεται τὸ δοκοῦν. ΟΚ. ιοί, Πνίά, “Αάάο ἰποῖοα εἱοίν 
ο οταβοπίς οχοιηρἰα, []]]ο τὸ δοκοῦν 4μο γείου ὑολέις ἱπητηογίέο 
α Ότο οποπάουαέυτ Δς’ 
ο ᾱ 8 μὴ ἔσεσθωι τέλεον, ἐὰν μὴ πάντα ἐμπεριέχη. Οἵ. Ρις. Τί, 

ος 9 ἂν μὴ μονογενὴν ᾖ. ϱς- Ρα. Τήν. 31 Β εἷς ὅδε µονογενὴς 
ος οὐρανὺς γεγονὼς ἔστι τε καὶ ἴσται, απά [μίά, φ: Ο εἷς οὐρανὸς ὅδε 

μονογενὴν ὧν, ἶνο Ἰαὲ γγοτᾶν ο (ἶνο Τήπαεω». 
8488 Ι οὐδὲ γὰρ τὰ πάντα περιέχει. Της ἵνα οοπέταἁἰοίοα οἵ 

Ῥ]αίον ποξίον τω Τόν. 43 Β τῷ δὲ τὰ πώντ' ἐν αὐτῷ ζῶα περιέχειν 
µέλλοντι ζώφ κρέπον ἂν «ἵη σχῆμα τὸ περικιληφὸς ἐν αὐτῷ πάντα 
ὑπύσα σχήματα. Ότπ Ον ῥαβκαρο μετ ρτοροφος {ο τον οἶέλνοι 
ὅτι έλεος ὁ κόσμος εἰ καὶ μὴ πάντα περιέχει ος οὐ τέλειος ὁ κόσμος 
ἐπὶ (νοῖ εἰ καὶ) πάντα περιέχα. Ενα ποἰεῖνας εἴναπρο ἵν οὐκ Ό]ο, 
Ῥ]αέοῦν αγκυπνοπέ {9 εγ]]ορία]ο :--- 

Τηναξ γη εἷν ἰπείαάος αἲἲ Οήπρε 9 ροτίοο, 
Το ποτ]ά Γπείαδος αἲὶ αρ. 

ή Τ]νεγοίοτο εἶνο ποτά {9 ρετίοοε. 
φ Τα ορροπεπί Απ ἀοπίου νο πίπος ῥτοπο]αα, οὐδὲ γὰρ τὰ πάντα 

' 



αφιίκωι ὅο ομΔίκς Μο μονά δω. ----ι 
πο ἀἰτοσε]ν Ἰναξ οοπνογκο]γ---'έο ἠπε]αᾶο αἲἲ Οήπρε ἵα πο Όνο 
βαΐης αν {ο Ὅο ρετίεσί ”; {ος πας 9 ροτίοσί, Ενουρ]ι Ίνα ἆσαν πο 
Γπε]αδο αἲὶ αρ». 

8 2 καὶ πολλὰ παραδείγµατά ἐστω, α ΥΕΤΥ [οου]ο οὐ]οσίοα {ο 
Ριω. Τη, 48 Ο πρὺς πύτερον τῶν παραδειγµάτων ὁ τεκταινόµενος 
αὐτὸν ἀπειργάζετο .. . δῆλον ὡς πρὸς τὸ ἀῑδιον ἔβλεπεν. 

8 4 πῶς δὲ τέλειος, εἴπερ ἔέωθέν τι αὐτοῦ περιδωώσθωι δύναται ; 
Ι 4ο πο πουν νεναέ εἰαίσιηεηί οἳ Ῥ]αΐο ἵ9 καρροεοά {ο ὃα το[αιοᾶ 
Ίντο. Τη Τα, 34 Ὦ Ένα Ὀοῦγ οἳ εἶνο πγοτ]ά 9 φαρροφοᾶ {ο ἵνα Ἰνοῖι 
Ἡ]ο)]γ ρεγναδεὰ απ νε]νοῖ]γ φαστουπάοά Ὦγ κου]. Ῥοτ]ναρα Όνοτο 
ἵ απ αἰληκίοῦ {ο Τη. 34 Α κατὰ ταὐτὰ ἐν τῷ αὐτῷ καὶ ἐν ἑαυτῷ 
περιαγαγὼν αὐτὸ ἐποίησε κύκλῳ κινεῖσθαι στρεφόµενον. 

8 6 γοητὺὸς ὧν, Ο. ἆ 6, πἼατο νο 96ο ναί Οία σας πα 
Ερίοατεαν ἆορπια. 

8 6 ΟἨ Μεϊτοᾶστας 866 2 ἆ 11, 

8 8 δηλον ἐκ τοῦ. Ο6. Ὠϊείε, Ργοίεφ. 45 " Μακίπιο νοτο Ἰπσηοτα- 
Μή]ε εκὲ Ίου ᾖ. 6. 4 δῆλον ὅτι ἐκ τοῦ ἅπειρα τὰ αἴτια εἶναι: αἷς Β, ἐσείας 
απυπείαἱ εἰτυσίατα οἰπιά]οαπίο, Ἡθοφείπιο Α (οοἆςκ Μοφφπεπεί 
339 [3541 εππῃ γα]ραία ὅτι οπαἰαίέ, ᾳποῦ οοπβστακὲ Βέοῦασας, 
Ίαπι οοπίετ Επφουίαπα δῆλον ὅτι ἅπερα τὰ αἴτια εἶναι: ποπΏο 

εροπίο επεπάκ{ Ἠυτί οπ{ἑοφοίέ ἑαἱίς φοτίρέατα δθλον ὃν. ἄπειρα 
τὰ αἴτια εἶναι Ἐσου ἄεπιαο ἀδιόρθωτον αποὰ επορο ἀῑκί Επκουϊί 
εχεπιρ]ατ.’ 

94] Ὁ 6 (Οἱ μὲν ἄλλοι..«}. Το ν]νοῖο φεπίοπος ἵς οπεοά 
ἵπ Όνε Μ88, οί Εαφείας, απιᾶ αρρ]οά Ὁγ μετ {τοι Ῥ]ηξατοὶν, 

ϱ 8 προηγουμένως, “Ὁγ Ρείπιατγ ρατροφο.’ Ο. Ταεορμε, 1ᾳπ. 
ἱ. Σ4 ἀποκαίε γὰρ οὕτω καὶ πέττει τὸ ψῖχος οὗ προηγουμένως ἀλλὰ 

κατὰ συµβεβηκός. 
97] θ48ο 2 ἀρχή. “Ἐ 6 Ιπμεπίοπο απ πηθ]ίοτο πησπιοτῖία Παί 
ἱποετέντα, γεταπα ἀρχήν το ἀρχή βοτναταπέ κο. Ἠϊεία, Όσα, ὤν, 
Ργοίεῃ. τόχ. Ἰ Ολη] ἀρχή (10) ἵκ τἰρ]νε. Τ]ο νο]-κποννα {9ο 
{9 αἰαίοὰ αἰπιρ]γ αν α {αοί Ὁγ Ενα ααέλνος, πο 45 αὖ αγπιπποΏί υφοά 
Ὦγ νε ρ]γεἰεἰδία, Βοῦσεις Ίνας ἀρχή: ο γε ας]ν, 

ἆ 1 Ἐοτ ὁρατὸν τὸν κόσμον, Ἐπα., νο ελλοα]ά ρτοῦαΡ!γ τεκᾶ, ας ἵη 
Βιοῦκεια, τὸν ὁρατὸν κόσμον, 

ἆ Ἰ τῆς πυραµίδος. Τὴο ἔστπα “ ργταπο]ᾶ ” ἵ9 στο εγἰάεπΙῖγ οὔη- 
Λποά {ο νο ἐαίσα]νοάτου, οοπαἶποά ὉΥ ἴοας, α6 νο οσαοάτου ἵς 
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Όσο 100 ΧΥ. ΟΗΑΡΑ. 33-44 θ49 4 

οἱκΜέ, απά {νο οἰοσκα]νούτου Ὁγ ἐπομίγ, οημαἱ Ἀπά ο. ή]αίοταὶ 
μα. Το ἀοάοοκ]νοάτου ἵψ οοπίαἰπεά Ὁγ ἐπεῖνο εφυα], 

ας τν η 6:. Ζαΐ1οε, 

-- ἑομοί]νος; απιά Εἶνο πβποπορ, γνλίοὶν κα υἑαπΕἶα]]γ 
ο ποραταίοὰ Ὀοδίος οχοτὲ οἩ οαποῖν οἱ]νος, ἵ9 Ὀτουρὴέ ανοιέ Ὁγ πια] 
ο ματε]ος (ἀπορροαί) οἵ οπο Ὀοουτηίης ἀοίαε]ιοά απά οπἑοτίπᾳ Ιπέο 
το Εῑνο Ῥοσος οἵ νο ον. 996 Α πποτο οοπηρ]οίο αοοοαπί οί Ενα 
ο Δοσσίηο ἵπ νο Ῥγε-δοογ. λος, , 132--33, πΊετο Εἶνο οτἱρ]παὶ 

Ῥαλκλρος ἴτοπι {ο Ῥοσπι οἵ Ἐπιροδοοίο οηεΕἰοὰ Φυσικά ΑΓο 

89) ο7 τὰς ἄρκτους, ἴτκα λαΐος απά Ότκα Μπο. ΟΙ. Ριαἳ. 
"Οπίδίας, 118 Ὦ ἀπὸ τῶν ἄρκτων κατάβορρος; Ἠοπι, 06. ν. 1111 
Νας. 6, ἱ. 146 ΄ Ατοζοη Οοεαυἱ πηοξαεη{θς 4οφποτο Επί.) 

Γ [νὰ 4 Ρα. Τήν, ϱ8 Α ἡ τοῦ παντὺς περίοδος... . κενὴν χώραν 

ὃν 4 ο ἐκτὸς εἶναι τοῦ κόσμον κενόν. ΟΕ. Ατϊκίο. Ώα Οαείο, Ι. 9. 13 
{.Ἅρλον ὅτι οὐδὲ τότος οὐδὲ κενὸν οἱδὲ χρένος ἐστὶν ἔζω τοῦ οὐρωνοῦ. 
" ἀσ ἨΠοσειδώνιος. Τη πείοτα {ο α ποτ] οἳ Ῥοφείάοπίας οί 

: . ἀἰθίηραἱε]νοά Βίος απά (Γἱεπνὰ οἳ Ῥοπιρεγ απά Οἴοστο, 
41] θίδα ι Τα δεξὼ τοῦ κόσμον. Αχϊκίοι. Ώε 0αείο, Π. 3. 1 
το «Αίμου ἔἶνοτο αγὸ ΟΠΠΟ Ἠν]νο «αγ ἐἶναέ Εἶνοτο ἵνα τἰρ]έ απά α Ἰοῇ εἰάς 
οἳ Όνο Ίνοανον, ᾱ5 (ἶνο κο-σα]]οά Βγναροσοκης ({ος Ελ ἴ Εἰνεῖς 

ακπιποπ), νο πινσέ οομκίἆος νε]νοί]νας ἴὲ 9 αν νου αγ, ος γαέ]νοτ 
ο νογνείκο.” 
43] Ὁ : τὴν περιφορὰν τῆς ἔέωθεν ζώνης εἶναι Ἶπ Ρίαε, Ώε Ρίαο, 
Ῥλήοε, 888 Ἡ Όνο τεκάῖπᾳ 9 τὴν περιφορὰν τὴν ἐξωτάτω γηίνην, 
.πά Όνο καπιο ποτά απο {οαπά ἵπ νο πνοσ]ς {0 ίΗ. λος. 1, 

αγνωίοά ἐο Οαἱσα, καὶ κ ᾱ- πορτοδυσίοῦ οἱ νο Τε Ρἰσοία, 
πι εαν αΠοταίίους. Τοΐϊες, Γπε-δος. Ελίου. ἱ. 414, ποῖοτ, 
χαγε: “ Τῆο Ῥκουδο- Οἱ ση Ίνογο βοοπης {ο μἶνο εἶνο οἱρίηαὶ τοκά (πρ. 
Το πποαπίως οἵ νο κοπίσπος κ Όνοι ἵνα Ενα 'Όνο οπσσπασσε 
εἴπουπαίστεπου οἵ Εἶνο Ίνοανοῦ ἵ οἵ ασ,” 1. ο. κοᾶ. 
44] ἆ ϱ ἄμορφον, ἀνείδεον. Οἵ. Βου. Κα. ἰ. 310 τῆν δὲ γῆν καὶ 
τοῦ ὑδατός ἐστί τινα πρότερον ἐξ ὧν γέγονεν, ἕλη ἄμορφος καὶ ἀνείδεος. 
θα Αεκιοι]ον ἀἰνίποιίου Ὀσένιοση µορφή απιά εἶδος ου Ώε Οπείο, 

-ᾱ-ἰ ΝΏ ρ.” 
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θ1δά ἍτΤΠΕ ΡΠΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΤΟΝ ΤΗΕ Θ08ΡΕΙ, 

ἱ.φ. α Ἱτερών ἐστιν αὐτὴ καθ’ αὐτὴν ἡ µορφή, καὶ μεμεγμένη μεὰ τῆς 
ἕλης, οἷον τῆς σφαίρας ἕτερον τὸ εἶδον καὶ ἡ χρυσή καὶ ἡ χαλκῆσφαῖρα 
κ.τ.λ, 

ᾱ τι δεζαμενὴν δὲ τῶν εἰδῶν. λαίίοτ ἵα ροἱοπείαΙ!γ α" ποοερίαεῖο 
οἵ α”γ ἴοσπι, 

ἐκμαγεῖον καὶ μητέρα. ΟΜ. Τΐπα, Ἰνοετ. 94 Α τὰν ὅ ὕλαν ἔκμα- 
γεον καὶ µατέρα τιθάναν τε καὶ γονατικὰν εἶναι τᾶς τρέτας οὐσίας. 
Βου Εἶνο ποίσε ον 443 4 ο-υ 6. 
45] ϐθ46 ο ϱ ὑφεστῶσα 10, μὴ ὑφεστῶσα Ἐθ, "αποά (γατα 
ἐποῦσέατ γεν αςὶν ’ (Ἠ]ε]κ, 498). "Ίπ ουδίοε Ο παπι ἴπίετρο- 
Ἰαείοπίς γοπρίαπι Ἰπγεπί; οοππρίατα π τουυηοτῖνας ἘΟ : πια]ε 
οπἵπα οοττοσέαπα ον {, το, 1 (846 α ϱ) μὴ ὑφεστῶσα” (Ἰάσπι, 
Γγοίεφ. τότ). 

α 6 εἰκονίουσα ϐὉ, 843 ἆ 1 Ὑεγονέναι πρὸν παράδαγµα γοῦ 
νοητοῦ κόσμον. 
46] ο ι Ἑσοκράτης. ΟΙ. Ζεΐ]ας, Ῥγε-βοσγ. Ρος. Ἱ. 613 "ΟΙ 
εἶνο Ῥ]ιγείοαὶ Ῥτοροβίοις α τί υατοὰ {ο Χεπορβαπος οτι, ἴὲ ἵ 
ομγίαἶπ, 4ο πο Ὀοίοηα ἕο Ἠἶπι”; (ποῖς ε) "ος Ππαίαποα, Εἶνο αἰαίο- 

πηθηί οἳ νο Ῥπειάο- αἱ ον (1. ΡΜ, κΕῑ) Ενα Χοπορίναπον Ὀεονοά 
αἲὶ νο οτ (ές οἱ Εἶνο κίατα {ο ο ἵπ νο Ααππο ρίαπο; ἵπ τορατά {ο 
5 Ῥαβκαρο Ὕηετο Βίοῦ, {. 614 απά Ῥ]α. Ρίαο. Η. 16 Ίνανο Ίπογα 
οοττοσ]γ Χοαποσγαίος Ἰηκίοκά οἱ Χεπορ]ναπος.” 

ϱ Ἰ πρώτον Φαΐνοντα. ΟΕ, Απίκος, 1 λίωπᾶο, Ἡ. ϱ ὃ τοῦ 
Φαίνοντος ἅμα καὶ Κρόνου καλούμενος κύκλος Την ὁ Φαίνων νγας 
οπ]γ αποέες σης ος Βαέπτη. 

4] 847 ο 3 τοὺς πλάνητας τοῖς ἁπλανέσιν ἐναντίους. Οἵ, Ἠετκο]νεὶ, 
Ομ ύπες οί ΑΑΙΓΟΛΟΠΙΨ, 451 "Τε αρρατεπί πιοῖσπς οἵ νε ρ]απσία 
αγο πιο] ποτε Ἱχτορυ]αχ Όναη Έλορο οἵ νο καπ οἵ Ἰπουῃ, Όσπο- 
ΤΑΙΙΥ εροακίωᾳ, απά οοπιρατίηᾳ Ονείς ρίαοςς αἱ ἀῑνίαπί πια, νογ 
αἲὶ αὔναπος, Όνουρ] ντι νουγ ἀῑπετεπί Φεεγαφε ος ππεαν νεἰοείίος, 
π νο βα1πο ἀἰτοσξίοἨ 9 νορο Ἱαπαπατίες, 1. ο, ἵπ ορρομείσα ἴο 
Όνο αΡρατεπί ἀῑυτηα] πιοίση, ος οσα ννοκί {ο ο.” 

8 ϱ ἰσοδρόμους εἶναι, 'Ίνανο εφυαὶ οευ(έ».’ θε Ἐν ωάν 

Ῥοῖουν 849 ο 1. 

4Θ] ο 3 Διοσκούρων. ΟΗ. Ὠϊοα. Βΐο, Βή, Ημ, ἵν. 43 "νε 
α στεαί αέοττη Ἰὰ οοπης οἩ, απιά νο ολεβιαίης νγοτο ἀεεραϊτίπα οἳ 
καίοίγ, Ότρμοας, ἴ ἵς καΐά, οπετοά Ῥταγετ» {ος κα{ογ ἴο να 
Βαιποϊηγασίαη ροᾶδ: απᾶά 5 Ότο γι ]πά Ππιπιοδίαϊοϊγ αὐαίσᾶ, απά 

ἔπο είατο ἀεφοεπάεά προῦ ἴἶνο Ἰνειάς οἱ νε ἨὨήοφουτί, αἲἲ Ὕνεπε 
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Ὁ 800 ΧΥ. ΟἨΑΡΕ, ϕ4-5ο θ47ς 

αἲ Όνο ρτοδίβγ . . « απά νογαρετς ἵπ α δίοσπι ΡΤΑΥ {ο 

64 Ἐσοφάνης Οἵ, Ζοΐΐος, Ρηε-βου. Ρλέίοι, Ἱ, ϱ]α “Χοπο- 
Ὁ Ῥϊαπος τορατάοὰ νο κα, Ἰηοος, απ δίατε (α8 νο] 5 ένο ταἰπΌουν 
ο... ας αρφαρίως οὗ Ψνκκίηρ οὐὰ Ἰωμωνας 
Ὑαρουσα, ἵπ α- ποτὰ α ΠΕΕΥ εἰοιάα, γε]ήο αἲ Ονοῖς ο ἵπα Ἱνετα 
ο εκὐηρυἰε]νοά Ίο οποτε, απά αἱ Οναίτ τἰαίπᾳ Ἱνοτε Κἰπά]οᾶ, ος 

παθ]νος (οτιρᾶ, απονν.) 
ο 560] ἆ : ἔφη ἐκλείπεν τὸν ἥλων. Όπ Τηδ]ος 5 οπο οἱ ενα 
ος πησκε οοἱουγαίοὰ οἱ (ἶνο απεἰεΏί πια Ἰγεπικ{λεἶαη8 απά αλίτοποπησση 
ος κος Ζοΐ]ας, Ῥπε-βοςγ. Ρίου. {. 113, ποῖςο. Ἠάι. 1. 4 "πα Ὀαμ]ο 

-. Ἐσνοσα ἴἶνο λοάος απά Ἰγάίσης ]αὲ α» ἐἶνο Ὀδίε]ο γας ρτοπίηᾳ 
Ὅναστα, ἄν πας ον α πάει εἰναπροά Ἱπίο πἰρ]ή. Τις ονεπί 

ο Ἠκὰ Όσοι {οτειοὶά Ὁγ Τηαῖος, εἶνο Ἀ]οκίαη, γν]νο {οτουγασποά (ἶνα 
Ἰουίαης οἱ ἴε, Απίης {ος ἴὲ νο νετ γθας η πι λ]σλι 1ὲ Φοξπα]]γ ἐοοῖς 

ος Ρίκος) 89ο Εαν]ίηφομἩ ποίον. 
ο ᾱ ϱ ὑποτιθεμένην τῷ δίσκῳ. Οἵ. λεία, Γγοἰεφ. 63. ην Ονίς, 
ος μον ἵς Όνο τεκάίηρ οί Επκουίης, ὑποτιθεμένην τῷ δίσκῳ (τὴν 
- ο... νο ος οκράαμαίον οὗ σοῦνο: Ον ΡΙνΕΠΟΠΠΕΠΟΠ, 
ιο ο αναπηεὶγ ἶνο ππουη κἰεικίοὰ απάετ (ἶνο καπ)ς ἀῑεὶς, 

ο ᾱ 6 διεκπνοῆς Οἵ. 841 4 4 ἀφ' οὗ τὴν πνοὴν ἔχει, 
το ᾱ Ἰ τοῦ σκαφοειδοῦς. ΟΕ. 8341 Ὁ 4. 
ο ᾱ 16 κατὰ σβέσιν. Ο. 849 Ὁ 4. ἍᾖΤ]ο καπιο ποίίοι οἵ (νο 
καπ) οχποίου ἵκ ακετίνοὰ {ο Ἠοτασ]οίέης Ὁγ Ῥ]αΐο, Περ. «98 Α 
Λη γεατε αάναπος, ἵπ πποσέ οπ πας Ε]νείκς Ἠρ]η ἵν φασπε]νοά ποσο 
ἐπαῖγ Όταν Ἠσγαε]είευκ) απ, {ος ΓἴνΕΥ ατὸ Ώουες Προ αραίπ.’ 

Βου νο Βε]νοϊίακέ οἩ (νδ Ῥάκκαρα, νο 86οτης {ο Ίανο Ὀοστονοά 
{τονα Ῥλωζατοὴ, 

ει 848 ο ᾗ ᾿Αρίσαρχο. Ο, Ζοΐΐος, βίοίαε, 3483 “8ο κοτίουεῖγ 

.. Ὑνας η ολο” (νο ἀῑνπίγ οἳ εἶνο ίαση) "Ἰνε]ά Ὦγ νο Βεοίος, 

Όναί α η ]οκορίνας οἵ Εἶνο απ ν]οἰάγ ρἱοίγ οί (θα πί]νου κο {αχ (ουκος 
Ἰακο]{ α. {ο εἴναγκο Αγίζιατεΐνας οἵ Βαπηος ’ (οίγε, 17ο π. ο.), 'Όνο 
ἀἴκουνονες οἵ νο οτί ποσο τουπά νο κ.α, νο Οα1]ου οί 

απ, αν ἱπερίοίγ (ος νε ήηᾳ ἴο τοπλονο (νο Ἰνοατί οἱ νο 
υπΐνοσκο (ποια ἴα Ῥτορας ρίασς Ο, Ρε, Γ Ταα, Γν. Φ11 ΑΛ. 
Λοοοτάίαᾳ {ο Ῥηέατεν Απζώγεῖνις πηδα σὲ Εναε νο κας ἴ χο 

κο ενα ἠχος είατε, απά Εἶναί νο Ίποσα πονοίγος τουπά [ὲ (πμίέοκά 
οἵ τουπά (νο οσοι], απά ναί α- κοἶαγ οεἱέροο οεεώσα ναι (νο 
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φἱ6µ ΤΗΕ ΡΠΗΕΡΛΕΑΤΙΟΝ ΤΟΠ ΤΗΕ ἄΟΒΡΕΙ, 

πποσα ἔπ νο οσαγνο οί ἴ ἱποίπκίίους (ἐγκλίσεις) ουτησα Ὀοένοσα 

α 8 πολλοὺς εἶναι ἡλίους. ΟΥ. Το]ϊος, Ῥπε-δουγ. Βίος, Ἱ. οΊα 
“ Τῆνονο ππαβκος οἵ Ὕαρους (ήν ἵα, αἲ Αγ ταῖς, οκρτοκα!γ καἰᾶ ἵπ 
τορασὰ {ο νο καπ) Ἱνοτο πο καρροφοά {ο ππογο ἵπ α οἶτοῖο ατοππά 
νο οατεὮ, ας ἵπ αἩπ επά]σας αἰγαἰρ]νε Ἰπο αὔογο Ἡ απᾶά Ἡ νο 
εοιχκο αρροατ» {ο αν οἴτοπίας, Οής Ἰ οϱἳγ απ ορ οκ! ἀο]υκίοα, 

πς ἵπ (ἶνο οπρο οἱ νο οἴ]ναγ οἰσαάν νε]ηεῖν, νν νου νο αρρτοκοῖν 
νο χοπ, 8οοπα ο οἳς ογος {ο αβοσπᾶ, απᾶ νἼνοη Ίνεγ πο ππᾶστ 
νο Ἱνοτίκχοι, {ο απ. Τι (οἱἴσνα ἔγοπι Ες Ενα πουν ία πισεε 

Ἡ9 οπή πια] αρροατίης αΏοτο ος Ἰνοτίκοι, απά ναί ρατία οἵ 
νο οαγί]ι ννάοὶγ οραταίο {τοπ οποἷν οἴἶνεγ παιδί ἵνα ου ρ]εποά 
Ὦγ ἀῑΠετεπί κ4Ώς απά Ἱπουης,) 

δΙ1] Ὁ ς τοῦ στοµίου. ΟΕ. Τοϊϊας, Πυῖὰ, 1, α54, ο Εἶνα νουςγ οἵ 
Απακἰππππάστ: ' Τ]νο Ίνοα νοπ]γ Ἰνούίος γνετο {ογτηςὰ οἵ ἤτο απᾶ αἶτι 

νΊνοὮ ένο ΠοτΥ οἶτε]ο οἱ νο απίνοτκο Ὀαγαί ακαπάετ, παπά νο ἄτο 

πας Ῥεπέ πρ ἵπ ν]ηοε]-θιαροᾶ Ἰνακί οἵ ουπαρτεκεθά αἲτ, ποσα 
Ώνο αρετίατος οἱ νεο] 1 κἰτοπιοὰ {οτι, νο κίορραρο οἳ 
ἔνορο αροτίατος ουσακίου» ϱοἱέρφεν οἵ Εἶνο απ απά πουν. Ο, 

847 ἆ 4, ποῖο, 

ο 1 ΈΒετοβεας, Ὀοείἱάςν Εν Ολαἰάαεαπ Πκίογψ, πγτοῖς ο παίτοποαγ 

παπά ακἰτοἱοργ. Ο, {1 ἆ ο, απᾶ {55 Ὁ 4, ποῖς, 

ϱ 4 ἀνταύγειαν καὶ ἐπίφραξω. Τὴο πιθαπίηᾳ οἱ ἀνταύγειαν βθ6Π9 
ιο ἵνα οχρ]αίποά Ὦγ Εἶνο εἰπίσπισηί οἵ Απιάριος, 84863, Όν "α 
9 (νο Ὠπέιτο οἵἳ νο αίτοηρετ Ώτο {ο οὕκοαπο νο νοακοτ Όν 

ἐπίφραξιν εἴ. Ατίκίοι, Ώε Οαείο, Π. «1. Ἰ 'Έοπνε Οήπ]ς  ροµήυ]ο 
ναί Όνοτο απο Ίποτο βαοῖι ἰνουῖον τονοϊνίπα τοαπᾶ νο οσαίτο, ναι 

ην] υ]ε {ο 9 Ὀδοσσκο οἱ [νο Ιποτροείείονυ οἵ νο οατίὰ: απά 
{ος νο ΑΑ1Πο ΤΟΑΔΟΠ, νου 8.7, οεἱρφος οἱ (νο πποση οὔσςς Ἱπος 

(πεφαθηἲγ Έναν λνοφο οἵ ἴἶνο απ; Το οαεὶν οἱ νο πενοϊνίπα 
Ὀοδίος αἰναίς Ίνα οαί ἴτοπι ἐἶνο Ημ] (ἀντιφράττεω), απᾶ πο οπ]γ 
νο θα σι. ὰ 

ϱ 6 τῆς ἀντίχθονος. Ατίσίοι, Ευλᾶ, κ. 4 ἔτι δ ἐναντίαν ἄλλην 
ταύτῃ κατασκενάζουσι γῆν, ἣν ἀντίχθονα ὄνομα καλοῦσιν. Τὴο 
οοαπεγ-θατί]ν γα» ιρροφθοά Ὦγ 8οτης {ο τογοίτο Ἰοένθεν νο καπ 
απά οςς εασίῖν {π ααοὶν ο ΤΙΛΏ ΠΟΥ Ενας Ένα Ἰαέίατ αἴνγαγκ ἑατπσά ενα 
καπ {9ος {ο ἵε; Ὦγ οἶναν ἴέ γαρ (λουρηξ ο Ἐδ ος απρῃοᾶαὶ 
Ἰνεηίκρβετο; απ Ὁγ οἴ]νοτν αραΐπ Ἱνας Ἰάεπιθοά νε νο πιουῃ, 

Βου Ζε]ες, Πυίά. ἱ. 454. 
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ΠΛΟΟΚ Χγ. ΟΠΑΡΑ. 50-54 ο 8εςς 

| ἐπονέμησιν. ΟΌοππρασε Εἶνε ἱπογρτοαίῖου ἵπ Ώοπα]ἆκονε Άειο 

Οσαιψίιω 174. 296 οἳ Αοποὴ. Αφαπι. 485 πιθανὺς ἄγαν ὁ θῆλυς ὅρος 
τω π]νεο ἐπινέμεται ππθαης ' ἶν εποτοκε]νοά προη.᾽ 

ᾱ « τῆς σελήνης ἀντιφραττομένης, ἠθοτα]1γ, “ ννῖνοι ἐἶνο ππουυ ἵψ 

οἴπουτοά Ὁγ ο οἴπέκεία, ΟΕ. ο 4, ποῖς, 
58] ἆ Ἰ µεζοσι ζώος. ΟΚ. Ίοἱ]ος, 1νίὰ, ἱ. 457 “Τμεγ αὐτίναιοά 

ο το Ὄνα ππσοα ρἰκηίς απά Ἠνίηα ὑείπρν {αγ Ίαγμες απ {αἶτος εἶναα 
ο νους οἳ νο σασί. ἘΤὴής νους} ἵνα Γουπάσά, ἴξ πνοα]ά 8οοπα, 
αγ οἳ Εἶνο αρΡεαταπος οἱ ἶνο που) ἀῑδο, νε]λοῖν τοβοηυἷος εἶνε 

ο αατν απά ραγγ οἳ νε ἀθείτε {ο «ίουγετ α ερεεῖαὶ αοάς {ος 
ο Ένα κοσ]α νε]νο νὰ φαἰεοά εἶνο σασί], απά {ος νο ἄκεππους, Οἱ 

Ὁ Ρο, λίον. 4.6 Ἡ οἱ ρὲν ἄστρον γοῦδα, οἱ δ᾿ Ὀλνμαίαν γῆν, οἱ δὲ 

ο 8494 2 τὴν ἡμέραν τοσαύτην. ᾖε]]ος, υἱ4. ωκὐώώοδα 
ο Όνογο ἵν απ ἱπουπαϊίσπον πι Ελίς κέαίστησπῖ οἵ ἐἶνο Ἰοηρί]ι οἱ εἶνε 
ο ππου)ς ἆδγ, "πλακα (ἶνο Ἰουρίλι οἱ ἶνο ἀαγἱρ] ἵ9 πησαπέ ἃ Ὀοίηᾳ 
πο ἀνα]{ οἱ Όλο Ἰωπας ἆαγ. 
σα 8 ὅ παραµεμίχθαι. Αοοοτάΐηᾳ {ο Απαχαρογας νετ Ὑνπς Ὀνο 
ος 8. εραταίοα οἳ ορροείέοα, ο{ ἀεηκο {τοπ Γ1τθ, Ἰνεαί {τοπ οοἰᾷ, 
ο ροκ (ποπ ἀατίκποκα, ἆτγ τοι πποῖδε; απά νο αἩ αἰ- 
ο Ππϊκέιτο οἱ Όνοιο νατίοις οοηφἰέποπία. ΟΙ. Εἰίατ απά Ῥτ. Ηίη, 
τα Μος. 63 ἐν παντὶ γὰρ παντὺς μοῖρα ἕνεστιν. 

ο. ὁ φαδοφαῆ. Το ορίειοί ἵν αεετ]νεοὰ ὃν Πορ. 1. (1. α. 3) 
ο Αποκίωκσάος: τήν τε σελήνην φευδοφαῷ καὶ ἀπὸ ἡλίου φωτί- 

ο 08] Ὁ » τὴν σελήνην. ΟΚ. Τοΐϊας, ἐνίᾶ, , αρ, ποῖς, νε]νο 
ο παρκέ» Εναέ (νο ουτταρί ἰοχέ οἱ Βίοῦσευ» δικλάσιον ἀπέχεω τῆς 
ς σελήνης ἀπὸ τῆς γῆς ἧπερ ἀπὺ τοῦ ἡλίον αἰνου]ά Ἶνο οοστοσίο Ὁγ 
ἃ ποπ (ως τὴν σελήνην. Κατεα)ν ουη]οοίατο τὸν ἦλιον ἀπὸ τῆν γῆς 
- ἧπερ τὴν σελήνην ἵν εχε]υδοά Ὁγ νο Ἰνοκάίηᾳ οἱ νο οἰναρίος Περὶ 

ὰ τῶν ἀποστημάτων αὐτῆς (τῆς σελήνης). 
. Ὁ 6 µνριάδας τετρακοσίας καὶ ὀκτακισμυρίας. " Ῥατατεῖν αἶνου 

οϱἳγ Ίβοιοσο, α΄ πευοῖν απια]ίας κωα ᾿ (Ὑἱμο), Ἐαί Ες ἵ αἴνευ 
σἩ .. νο ππουυ)ν ἀἰκίαπου {τοι νο σασί, Όνο Ίασμος πωπαύος, 
ες 4.68ο9,οοο, εως Όνο επ)». 

: δ4] οἱ Πφὶ ὀνιαντῶν. Ο6, Απἰκος, {0 Μωνάο, Υἱ. 18 σελήνη 
.. μὲν γὰρ ἐν μηνὶ τὸν ἑαντῆς διαπεραίνεται κύκλον, . . « ἦλιος δὲ ἐν 
α ἐνιαντῷ καὶ οἱ τούτον ἰσύδρομοι ὁ τε Φωσφόρος καὶ ὁ Ἑρμῆς λεγύ- 

µενος, ὁ δὲ Πνρύεις ἐν δικλασίονι τούτων χρόνψ, ὁ δὲ Διὸς ἐν ἑέαπλα- 

| . 
" 



θεος ΤΗΕ ΡΠΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΡΟΗ ΤΗΕ ἄ08ΡΕΙ, 

ο μιμανω ο πι ποπ, α 
ἡμίσει τοῦ ὑποκάτω. 

ο» Τνο ραϊοᾶν Ματο ακίκηοὰ ἰῷ Βαΐντη, Πηρίία, απά Μαν 
ατο, τουαΏ]γ ρεακίηᾳ, ἴτωο, 

ο 4 ἰσύδρομοι γάρ. Το οἱἀενναὶ Ρατίοᾶν οἳ Ματσατγ απᾶ Ὑσωυν. 
απο ἴπ {πο, αρρτοχἰπικίο]γ, 88 απά 215 ἆαγς τοκροσἑνοῖγ, απά 
Ονοίγ εγποίσαἱ ρετίοᾶς ατό απά ϱ8η ἆαγε, Το καοιποπέ οἳ νο 
οκί ἵς, Ἡούψσνοτ, ποατ]γ ἔταο, 1 αρρ]οᾶ {ο νο ἴππος οἳ ἀῑατπαϊ 

τοαίου οὗ αχία, ναί οἳ Ἀίοτοατγ Ἰνοίης 4». δν, απά Ενα οἵ 
γεπας 3). αἱ, Βοο Β8ἱςὅ. Ηογκοϊνεὶ, Οµέ[ύπες οἱ ΑΑΙΓΟΛΟΝΗΗ, .1., 
απά Αρρεπάϊκ. 

ἡμέραι λ΄. ο 1ο να παν τά, ο παν πανω, 
ροτῖοᾶ οἵ Όνο πλου Ὀείηρ α Η]ο ππογο Έναν αοὰ ἆαγα, ο 

ϱ 6 Τὸν δὲ µέγαν ἐνιαντόν. Τὴο Οτεκὲ Ὑοας ἴ9 α στα οπιρ]ογοά 
ἵπ βογεγα] 8οΏβος: (1) Ἡ πνοπης ἐἶνο ροτ]οά {πι νε λοἷν Εἶνο οΟΠΗΠΕΠΟΟ- 
ππδΏ{ς οἱ νο κοἶατ απά Ἱππαγ γοςΓ5 ννοτο τηπὰο πδατ]γ {ο οοϊπεῖᾶς 
ὉΥ πηοβης οἵ 4η Ἱπέοτοπ]ατγ πποπΕἩ ος ποπ», ΟΕ. Βπήθι, Ὀία. 6. 
απά ΕΙ. Απ. "Οαεπδατίαπα, τα Ὁ, (4) «Το γοας νηίοι Ατίκίοι]ο 
οα[19 (νε Ογεαίεκί ταῖλνον Έναη (λε Ογεαί, ἵν Ενας ἵπ νεο νο κας, 

ΊπούΠ, απά ρ]αποίς αἲὶ πεξατη απά οοπιο ἑομοί]νοτ ἵπ νο βατηο εἶμα 
οἳ νο χοάἵαο {τοπ ννλλοῖν Όνεγ οτἱρἰπαγ κἰατίοῦ. Το ποτ οἳ 

Ελ]9 γοατ ἵ9 Εἶνο (αἰασΐψεπη, ος Ώο]αμο, Εἶνο καππιοτ ἵ9 εἶνε Εορφγοκία, 

ος Οοπβαρταίου οἳ Όνο Ὑοτά (0 Ἠεΐεν ἵπ νο λίαπμαί οἱ 
«οφγ. Βείεπος, Ἱ. 4ο). Ο. {τς ἆ 4 (34) Οπκοτίπας (νε Ὀία 
Ναιαϊί, ο. 18) ατυπίος {ο Ατίκατο]νις νο πνοπίον οἳ Όνο 
πιαφπιω αππιω οἵ 4,484 γεατν ᾿ (Βπαϊ οι, Πία. Βίοφγ. " Ατκέατείνας Ἰ). 
(4) Ηἱρροϊγίας, Κείω. Παεν, ἵν. ] “Τεν αβῖττα Εναί α ουπβρατα- 
ση οἳ νο 84ΠΠς ΑίΑΤ5 οοπ]ά πο τοίατη {ο α αἰπαῖ]ας ροείήσα, 
οἱ]γεγννίκο ἔναη Ὦγ Εἶνο ποπεννα] οἳ νο Οτοκί Ὑσας, επουρἒ α ραου 
οὗ 1771... Της 9 νο Ααπης πυπηῖνος νελλεῖν ἵ αἴνεν Ὦγ Ῥ]πατο 
ἵπ Όιο {οχι Βοχίας Ἐπιρίτίους, Αάσ. Μίαίλ. ν. τοῦ, 8479 ναί “νο 
γεφογαζίοη οἵ ο Οτεαί Ὑθατ ἴακες Ῥ]αου αἱ {πίεγνα] οἱ φοτΊ 
γδασς,) 
66] ἆ Ἰ Ἱκέτης  Ὠΐομ. 1. νΗΙ, 85, πτίπᾳ οἵ Ῥ]ή]οίασα, ϱ.γ9: 
«Πο πας νο βγεί νι]νο αακοτίοὰ ναί Όνο οαγίῖι Ἱπονος ἵπ α οἶτεῖο, 

Ῥαξ οἴλνετα 84Υ Ὠναί Πξ να» Ἡλοσίας οἵἳ Βγτασικβο ἩἨ]οείας ννας αἩ 

οατ]γ Ῥγίναροτεαῃ, ΟΕ ἷς, Ααπάεπι. Π. 49. 

τὴν ἀντίχθονα. 866 Ζο]ϊος, Πυίά, ἱ. «14: απὰ ο, κα 
αὔοτο, 

θ5ο 



ο πο 

| το οφ φφὴγ γω ών ἄρμμή Έος κίονε λίθῳ Ὠ]οία 
᾿πυρᾳοσία κίονος λίθψ (Ργοἱερ. 218). 
ο τῶν ἐπιπέδων. ᾖΤϊο τεκάίης ἵπ Ἡἱρροϊγέας αἴνονιν ναί εί 

το αλου]ά ἵο κοραταίοά {τοσα ἐἶνο ρτουσά(ηᾳ οἴκαφο, απά ντίέίοι τῶν 
ο δὲ ἐπιπέδων «ο», ἵο ἱπά]οαίο α Ίαουπα: 9οο Ὠίοὶς, ἡυίά, 

ἳ 5ο) 861 Ὁ 2 ἐξατμισθέντος. Οἵ. τ8ι Ὁ 4. 
80 6 ἐπὶ τὸ πλεῖον πίλησιν. Ἰπ Ῥ]ηέατε]ι Εἶνο τοκά πα ἵ ἐπιπύ- 
ολ» σλέσω, ος βοοοεάϊαᾷ {ο 4 οοβ]οσέυτο οἵ Ζωπίας ἀπικύλαιον 
ο πίλησων, “νο οοπάσηκαείοι οἵ νο εαζίαοο,) νε]]ο] 86Ίης {ο ανα 

ο ϕ διθάσθαι. Οἵ. 8469 1. 
60] 4: κατὰ μὲν τὸν ἀνωτάτω λόγον. Οἵ, Βοχί. Ἐπιρ. Ηγρ. Ῥψγ, 

ο ἓν 138 τῶν τε ὄντων τὰ µέν ἐστιν ἀνώτατα γένη κατὰ τοὺς δογµατικούς, 
ο τὰ ὃ ἔσχατα «ἴδη, τὰ δὲ γένη καὶ εἴδη. Αάο. Ρλψε. 1. 17. Ἠετο 
ο νο Ετος απα]γεία οἵ 'φου]” 9 Ἱπίο “τα οπα] ” απά /σταοπα]. 

Ὅοος 6 τὸ θυμικών καὶ τὸ ἐπιθυμητικόν. Οπ ἔνο Ρατία οἳ λα κου] 
ο μου Απίμος, Ώε Απίπια, Πῖ, 9. 3 τρόπον γάρ τινα ἅπειρα φαίνεται, 

ος καὶ οὗ µόνον ἆ τωες λέγουσι διορίζοντες λογιστικὸν καὶ θυμικὸν καὶ 
Ὁ. ἀπιθυμητικόν, οἱ δὲ τὸ λόγον ἔχον καὶ τὸ ἄλογον. 
868. 1 (ἐπιτέαται). Ῥ]α. 899 Ὦ ἐπὶ τὰ ὄργανα τεταµένα. 
85 πολύποδος πλεκτάναις. Οἵ. Ποια, 0, ν. 441 

Ὁ 4 ἐν µεσοφρύφ. Οἵ. Του. Ευἱά, "που η καρετοσγαπι πιοδί- 
ἑα]μο, αἱ Βέγαίο ρἱνγκίσυς,” 

Ὁ { Ἐρασίστρατος, 4 που ἀἰκεηριἱε]νοά ρἱιγκἰείκη απά απκίο- 
παϊκε οἵ νο Οή τά οσα έαςΥ Ἡ. ο., οἵ ο ῖνοσα ᾱ νου} ἱπσγοκείης αοοοαηΕ 

ἔ αἴνου ἵπ Βαν Ὀία, οί 6. απά Κ. Βίοφ. 
Ετκαἰκέαέας ἵνα οεροςἰἱαἲγ (ππσσας {ος Ἰ ἁἷν- 

φοοίΐίοα απά εαάγ οἵ νο ὑταία απά 9 πο σαπσς, Οἵ, Ατίκίος, 

ὧς δ ὅτε πονλύποδος θαλάµηνς ἐξελκομένοιο 

ος 6ἳ] Ὁ ι 00 Όνο εα0]οσί οἵ Ελα οἹναρίοτ κου Ἰοἱσο, Α[ίογοσσεηνς, 
3 Ἠουῖς ΠΗ. 4, Ον (δε «αἱ οἱ (λε εοµἱ;, Τοταλαα, 1 Απίνια, χνι 

ἤ Ἠήαϊε, Ργούεφ. 191; (Οἳς, Τκας, Ἱ. ο. 



ο ΑΙ πω αλ ον ε , ”- 

8545 ΤΗΕ ΡΕΕΡΛΗΑΤΙΟΝ ΣΟΚ ΤΗΕ ΘΟΒΡΕΙ, 

ΠίηΗ, ΑΛ. ἱ. τό, 68 τα (ὸν ἁμάφαλο) μυς λιβόδης 
ωνι δ' ὁμὴν δφματιὸν ἡ µθρης ὃ οφιέχων ον ἂγάφωίωι οσα]. 
Πα, «που ἵπ πνοη Ὀγαπυ ὲς αἱ Ἐτακίαίταένς) 

ἐπικρανίδα, “ἶνα πποπιῦταπο οἳ Εἶνο οογοἸνουπι ) (1, επά 8ο. 
Γ.ες.). 

Ὁ 6 Ἡρόφιλος, Δ ΟΟΠΕΡΠΙΡΟΓΑΣΥ οἵ Ἐτγπεϊαίταίας, ο/η πα] οεἵο- 
υταῖοά αν α ρ]ηγείείση απ απαζοπαἶκε, Ἡξ ἵν καἰᾶ Εναξ ρατία οἳ Όνο 
ὑσάγ τὸ ΕΠ] ον]]οά Ὦγ ήν πππιο, 

ἐν τῇ τοῦ ἐγκεφάλον κοιλίᾳ, «Ίπ Εἶνο νοπγε]ο οἳ εν Ὀγαία,” 
ος, Αεΐκίοι, Μίμη, Απ. 1. 16. { τὸ δ' ὄπισθεν τῆς κεφαλῆς κοὺν καὶ 
κοῖλον πᾶσιν. Ῥοτευ]. δε Απίηια, 16 “πθο εἶτοα οετουπῖ Γαπᾶς- 
ππεπέαπα αἱ Ἠετορλτας.) 

Ὁ 8 ἐν ὅλῃ τῇ καρδί. ΟΙ Τεϊϊα, Ερίσµγεαπαε, 415 "ΟπΙΥ νο 
ἱτγπέίοπαὶ Ρατὲ οἱ (νο κου] ἵς ἀἰ[ικοά ας α- ρεἰποῖρ]ο οἱ Ιΐ6 ονας’ 
νο γ]νοἰο Ὀοάγ; νο ταήσπαὶ ρατί Ίνα {έν κοαέ ἵπ νο Ὀτοκκε,” 
Ὠ]ομ. Ἱ.. κ. 66 τὸ δὲ λογικὸν ἐν τῷ θώρακι. 

ο 1 Διογένης, πο νο ογπίο, ναι νε Βαυγ]οπίαα, α Βεοῖς νο 
Ντοῦς α ἰτοκίῖδα Περὶ τοῦ τῆς ψνυχῆς ἡγεμονικοῦ. 

τῇ ἀρτηριακῇ κοιλίᾳ. ΟΚ. Ατϊκο, Ών Ρατ. Απ. Πᾶ, 4. 34 
κοιλίας ὃ ἔχουσιν αἱ μὲν τῶν μεγάλων ζφων (καρδίαι) τρᾶῖς . . . δὲ 

1 ϱαρροβε (νο ρατί Όνας ἀεκοτῖνεά το ἵνα εἶνα γεπίτ]εῖο γοπα πε οῖι 
Όνο ραἱπιοπατγ ατίστγ (1 Οναί ἓς νο τ{ρ]η ἑατπα) Ῥτουσοίς, 

ο 3 ἐν τῇ τοῦ αἵματος συστάσει, 'ἵπ Ενα οοπαροβἶοα ” ος “καῦ- 
βίαπου ) οἱ ενο Ῥ]ουά: συστάσει ΠΙΑΥ Ἠανο εἶθλνος ππεκπῖηα. ΟΕ, 
Τετ]. ἐρίά. «αἲ οἱ Π]α γέγευς Οχρ]νεί γεὶ Ἐπιρεδοσ]ίς ““παππφπο 
Ἰνοπα αἱ καπραἱς οἰγουππσοτά τς οξ οπκς.” 

ἆ 6 εἰ καὶ σύ. Τ]8 ρεγκοἩ ενας αροφίτορ]σοά ἵν απ πιπρίπατγ 
Ῥαραυῦ ορροπεηί, 

ἆ ϱ ψήφους... ἐξοηνεγμένο. ΟΙ. Ηάε. ν. 16 πάντες γνώµην 
κατὰ τώὠντὸ ἐξεφέροντο. 

62] θὔδοι Τὴθ ΑΑΠΙΟ ῥάβεαβο οἳ Χεπορμου Ίνα Όεον αποϊοά 
ἵπ 15 ἆ 6. 

8δ4 ἁ ι Ὑπέρ τε πύντου. Α {ταριπεηί οἳ α Ἰοδί ἐταρεάγ, Ροκ υγ 
Όνε Απάγοπιεάα οἵ Εατίρίάσας, 

8656 Ὁ 7 Τές γὰρ τούσδ. Τπιον)ς που ατα α Ῥατοᾶγ ο Ἡοππος, 
Η1. 1. 8-το. Επκευίας Ἰας Ὀοχτονγοά Οία απά Όλα {οσψίπα ααοία- 
Ώση {οι Οἶεπι, ΑΙ, ίγοπι. ν. ρε. 

ϱ 6 Φοιτᾷ δέ. Α Ρατοάγ οἩ Εἶνε ἀεκοτῖρίίου οἱ Ὠϊφουά (Ἔρις) 
... 



ο ων ο... 
ος ο ο 

κεἶεπου. 
ὃς ἐν (βρῖθος), να Μ98. οἳ Ἐν. ματο ἐν βροτού» Οκ λκζοτά 
κ. Αἱ. ρῖναυ ὃν τε βροννύ. Ἠ]εν βροτούς οτο 3ἱΔΥ τοᾶας | 

«Απο, νι Ἰνεαά 

ΑΡΡΙΠΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ 

ο 8Ο. Οακείοαί Πεείειο, αγ]. 16-17, 391--1. 
ο 8 Οµ (νο εαρροβοά οτἱρῖη οἵ απίπιαϊ Η{α 9οο Ῥ]αε. Λίο, 

ς. Οωάννοσέίν, Γπιοίἰοσιμαὶ Ἀψκέεν, Ἰ. 138. 
48 ἡ ἐκ κυµβάλου ἔπιον. 'Τΐις οἳ Νοπιοίαα, Εοἱ. 3. δὲ 

' 6οππραγες νεα γεγνος (ίά, 49--δτ) 
Οπεαναξ Ἠ]ο Ἱππης ραπιαδ νο ἵπ ροευ]α νοτείε, 
 Ῥτοπας αἱ Π]ο Ίσα οί οἱ ετορίαπ ενας Ἰναυσίε 

πυυκέα Ἰαυσίο; ας γουα]ἶα ογπηα]α πιοτρῖε 
τας (1. Ε. Β. Μαγος). 

Ἡ 5 4 τῇ σελήνῃ συναέζαν καὶ συµφθίνευν. Όµ να «αρροεσὰ 
σος οἵ ενα ποσα εἴ, Ῥ]ε. Μον. 658 Ἐ-όρο 6. 

194 4 τἩ ὁ Δωδλωναῖος Οἵ. Ὠίου. Ηαϊίο, {. α4 “Τη Οία τορίου 
π λα οπο) “νοτο ἴν καἰά {ο Ίνανο δει ΥΕ αποίοπε 
Γ απποῖο οἵ Άγοι; απά ἴἶνο ΠιπΏπος οἳ {έ, ἴ1νοΥ αγ, Ἠπδ Ἰἶκο ναί 
μαῖν, ποοοτά(ηᾳ ἵο πάίήου, ἴνοτο γκαν {οππος)γ αἱ Ώούοπα, 

ὡς ᾿εκουρέ Ενας Όνοτο . ἆονο εἰαίημ προ αἩ οκ] (δρνός) νγας εαἰά {ο 
τς Ῥτορίνοκγ, νελήλο απησηᾳ (]νοκο αὑοτρίπαίκ α ἱγὰ φοπὲ {γοπη Ἠσα νομ, 
σος Νλοῖν γας εαἰ]οά Ὁγ νο ’ ρίουν ) απά Ὁγ νο ΟΤοοίς δρνοκολάκτης 

᾿(πουᾶρουκο), αρρεκτοά προς α΄ πουάοα Ρί]ας απά Ἰκον]κο 

ο 14 ἆ ᾳ μεστὰ ἀπὺ τούτων. Έος νο οοπΜγυσίοη γεν ἀπό 9ου 
χει, ΟΥ. 1. 3. 6 φλέα σοι ἀπ αὐτῶν ἐγένετο, Λένε. ϱ69 Ε ἐπλήθννεν 
ἀπὸ τῶν ταύτην ἑταιρίδων ἡ Ελλάς. 

ο 488 ο 1 τοὺν ἱερῦς "Πίο Βαν οτακοίίσα πετάσα Ἰκομε 
ο ἀπτεῖν οἶπο οἱ απερτοεἱνευάς απά ραάομταρλλκον παλνοορονός 

. 



ὙἨεπά]απά αποίος Ἰς ονΏ Ραρος {π Αγος /γ 
Η. 1 (1ου2) 28, ποῖς 1 (1. Ε. Β. Μαγοτ). 
ια μκής Ασήμώμιώώώώώς ο ο α. 

ΑΏΥ Ὀαί ἶνο ργίομία ἵς α- πηνο] ἀἱκριίοά φποκίον. Αοοοτάἶηᾳ {ο ο 
Πάι. , του Τέ ας {γοπι ἐἶνο Εργρίίκης ναί νο Βγτίαπα η Ῥαΐοα.. 
εἶπο ̓  Ἰοαγηοά νο τίέο. Αγίαραπυς ἰηνοτίς ἐἶνο τοἰαξίον, ανά πας - 
Εις Ἰαγασ]]έος ἐἶο ἑοβείογα οἱ ἴἶνο Εἰλίορίαπα (Ετουάοπέ]ιαὶ, Ροΐψ- 
λίκίου, 161). 89ο νο ποίσς ον Ἠάι, Η, 11, του; Βία, Αποοι 
Εσνρι, 1. 186: Ἑτπαπα, Γέζε ἵπν Απείεπί Εφγρί, 34, 539). ος τ 

ο μιομικαωσομο ο 
ο ρα μιμώεν  . 
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581 ἆ. 
005ᾳ, 21939. 

ἀνανήφω 68 ἀ. 
ἀναπεμπά(ω δ11 ἆ. 



ποπ μη μμ ο τη με 

ἱ 
ο. -α-ἲ ΣΣ.) 

ρα8 η 

55 δὲ - 
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ἄνω κώτω οδο, 
ἀνωμαλία δε, Ἰδο, 

3ρη ἆ, 
ἴνωμοτος 333 Α. 
ἀνωτάνω σα, 1380, 801 ἀ: 

ἀκέρεισιε δΤ1 4, 1181 
ἀπε υπ. 



ἁπηνήε ἀπορραίω Ἱ 
(ν.1.)88 ἆ. θα, 193 ἀ, 

591 ὃν, 405 ὃν, 
ἄπλετοι 106... ἀποσεμνίνω [η 
ἁπληστία 20] ο. ἀποσιωπάω θα. 
ἁπλούστατοι 909, ἀποσκενή 44 ς, 
ὁπόβασιι ὃς. ἀποσοβέω 4ὐ]α. 

ὁπογεγνώσκω 5. Απόσπασμα Ά. 

ἀπογλανκοῦμαι 8054. Ἅᾖ| ἀποστάζωδα Ὁ; -σία 898 
... 658, θα, οἱ -τηε 16 ἱ, Τα, 

7894, ἀπόστρεπτος 198 ἆ. 

γώ α ο κι θὰ ὃ τα, ο- 8, 
αθθᾳ. 200 ἆ, 091 ο: -έω 

θ044: 25, 
8δα, 1190. πα ων αἆως νι 

Ἀ, ἀποτορνεύω 

5 ο. η 2004: -οε ν.]. 

νο νε η λωὰς 2410 ἃ, 4 ροπιασμός 
ἀποζέω (ν. 1) 435 Ὁ, (ρακκίπα) 
ἀποθεύω Ἡ 4. 1δΤο, 
ο κ. ο 
ἀποκαθαίρω 6, οφαίνομαι 

ἀποκατάστασις 582 ὰἆ. αίπαι: -- [θο, 
ἀπύόκειμαι Ίδο. 541 νο, 
ἀποκηρύττω 89. 126υ. 
ἀποκλαδείω ἃδα. ἀποφράς 180 Ὁ, 

8856, 420 ᾱ. | ἀποφράττω ἃ8α. 
16 ἀ, ἀποφυγή 135 ἀ. 

 πλικον σε ας γα δ αμ 
ἀπολαμβάνω Ἱ]α. ἅπ 9, 
ἀπολείπω 24 ἀ. απ 7184: -ως 

αλ οσμ1δὲ 1ι ἡ Ἠωρωώς- νέο νο α. Ἱ 4. 
ἀπομάττομαι 475 ὰ, ἀπροσεξία 816 ὃν, ἆ. 
ἀπομιμείσθαι 106 Ὁ, ἠπρόσιτος Ό τα. 

πύρωτος 
ὀποναρκάω δ00 ἆ, ἀραιύω οσα, 181 ἆ: -ωσις 
ἀπονέμω 803. 24, ὅδα. 
ἀποξενόω 453 Ὁ. ἀραχνοῦφής 38399 
ἀποπληξία κ τν ᾱ. | ἀργεννός 1Τὸ .. 
ἀποπλήρωσις ίραυνος 
ἁπόπτωσις θα, 30910: 1806ο. 

-τικός οὗ ς. ἀρίδηλος 590 ἀᾱ, 591 Ὁ. 
ἀπορέω ὅ 5, 6 ὃ, 880 α: | ἀριζήλητος 418ο. 

-ος 9806 ἆ, ἁρμόδιος 386 



--” 

ος απεεκ ΝΟΠΡΘ 

ανα λα 814 ἀ, 

ο μει 
ἀφνήε 36 ἆ: -ὂν 181ο. 

Ἱ φετο, 
11ο, 311 ἆ, 

δα, 



ικός ἀ κφλνώή Γννκόνος 

ο ιργίαΦ33 ο) -γόν [δεάοθμα, 18, 99 
ων) 
τν δεντερωτής δ13 ο, 
γενικός Ίδθα. δηλητήριοε 1529. 
γε 49 ᾱ, 548. ᾖδηλον ὡς (ἴπ ραγεπὴν͵) 
γοραΐρω 11 ἀ. 1899. 

6] ἆ, δήλωµα 08 ἆ 
μας Ἴδδ αν 9. 
γεωμορέω 4320 ἆ. δήµιος 9ὅ ἆ : 
γεωπονέω 10 ο. ρα 10] ο 
γεωργήσιµος 433 ἆ. 1064, Ἰ0Το, 
γηγενής 4θα, 604. 19ο: -ός 5, εἰ 
γήρας 414: -όω Τ] ἆ. μακκίπα. 
γηροτροφέω ὃ38ς, δηµοσιεύω 144 Ὁ. 
γλαφνρόε 81498 δημοτικός τοῦ Ὁ, 
γλίχοµαι 598 ἀ. δημώδης 125 0. 

Ἰλίβοον ὀθ. νο, Ὦ ο. 

νόμων 508) δηρις 1958. 
. δΤθα: -σμα | δηώῖος 145 ἆ, 194 ν. 
4910, 8Ί0α, δ11ο. Ἅᾖ{διαβαίνω δδ0ς, ὅτάο: 

Τθά: -τεία 1990, -σιεβδν. 

έσω ολο 18ά 121 ο. | Δσγθτομαι 18 ο, ο, ἳ 5. 
γραµµή 1964: -ικόςἸ ἆ. | διαγεγνώσκω Το, 

---. ο χω 98 Γον. ντε, α. έω 
. α 930 ἃ 550 
γυμνη 500 ἆ. [νε νιάγτ ον 

58014. διαδίδωµι 11 
ἴτις 588 ἆ. διαείρω 146 ἆ. 
14 ἆ. διάθεσιε 5 ἆ. 

γυποειδέε Ἱ]τα, διαθλέω ὅτ9 ἆ. 
γίψ Πτα. διαθολόω 84 ᾱ, 

διαθραύίω Τοῦ ἆ. 

δαρτύε 4139. διακοπή 2098 ἀ 
δασύνω 63 ο. 2ὖ9ο. 
δατέοµαι (ν. 1.) 146 Ὁ. | διακόσµησιε 9838 
δαφνηρεφ:ι 258 α. 5184, 616. 
δελίττοµαι 3098 ἆ, ΤΕ Ὁ. | διάκοσμος 814 ἀ. 
δείκηλον 101ς, 106 ἀ, [δις Ὑ 
δειµατύω Τ80ς, διάκρισις 089. 
δεωύτης 506 Ὁ, δωκρούω Τ238 Ὁ, 
δεισιδαιµονία 0ος, Τ40ᾳ: | διακυβε 58, 

-.. 1480, ὅδα. ὄδθς. 
δεκά(ω 581 ο, διαλάµπω ϐ ἆ. 

249 
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εες ἓ ! 
ο ς 

-- Φ , 

.σε ο. 



ἑκπίπτω 90 ἃ, 5811 ο, 
θ08ο. 

ἠκτωίωτα, 1316. 
(ζω 300. 

κτραγφδέ 
ὁ μα ΡΜ 
-.. 9158, 

« -τικῶς ν ν ὡ, 
«φανλίζ τ. μπα ὃς 

4ὔδα. 
δν 984 ὅτεο. 
μβιόω 9090 ἀ, 

ἐμπαρέχευ 13096, 806 α. 
το Τὗδο, 
ἑ ω 4. 
ἐμπορεύομαι θ]4ᾳ: -ία 

2141: -ικόε 15ο, 
ἐμπρόσθιος 99 α. 
"Ἔμπουσα Τ90ς, 
ἕμπτωσις 114 ὰ, 115 α. 

μφύρω 800 Ὦ, 
ἐμφωλείω (ν͵ 1.) 181 ο. 

ξό 

ὃ, 98 α, 

ΓΡ, 
θα ὅοβα, Β]θο: 
ο 4ὔδα: -όε 

ο νο στὰ, 11 6. 

ὀννέωρος ποιο) 209 ἃ, 
ρροέα το π] (ποα), 

ὃ8δδα. 

6 Ἴδο, 60 πο μα» 

η 
έ 
η 
ὁ 
ἑ 
υ 

' 400ο, ᾖ|ἐπαίω ὔς, 
ὑτυπόω 0 ᾱ, ών [ 



ἑπ 1τ4ς, 
Ίδδα, 243ᾳ, 
44δα. 

ἐπισημοίνω 3188, 418δα, 
ἐπισκό(ω 453 ἆ. 
ἐπισκέπτομοι 50 

ἐπίστωσιε πτα. 
ἐπιστωτέω Ἀθδε, ὅἼδο,. 

οσα 



Ἔτῃη 

ΗΙ 5 ΜΕ Ας 5 

Β 3 

-. 

: { ἡ | 
αρ 

εξ σβ. 
Ρ 

: 
“ας, ἳ 8 

ἐφίστημι 

800 ἆ, 
ὀφίππιος Τ0ἳ Ὁ, 

ιοὰ, 1 ο, 
στα, 8016, 

ἐφοδείω 18 1 1981 ο, 
φοράω 18 ἆ, 

.. [ἐχετογνώμων 401 ο, 
ἑωσφόρος 808 ἀ. 

Ζαγρείύε 64 Ὦ, ποῖα, 



ιο ' 
π ο β. Ξ 5 5 

ξ , : ἓ 5 ἒπι τί 5 5 

9 β. ή 

ἰαίνω 901 ὃν, 
ἵον Τ91 ὃν: -εἵα (τά) 
138. 

λές 88ο «ώδης 19 ἀ. 
“ Ἀλνσπόομα 113 1818 

ἱμώς 391 Ὁ. . επ ρροφιη ἡὖτ 



1ΝΡΕΧ 

κακοτέχνηµα 9116: -ἷα | καταλούω 801 ὃν, 
1616: -ος 10 ἀ, 1396, ίομαι 1359, 

κακάνροσοι 908, ὁσ1ὴ 
αἰλαδο δἱ ο 11ῇο. ααταξώσ δα. 

8. πε Ά. οκ σαν 
Ἀῦ9 ο: -οι | καταπλάσσω 211 ἀἆ. 

καλλιεργία Τ80 Ν. πο ο. 
καλλιορίω 1510. καταρρᾶο 38 ἆ. 
κο. ον καταρτίω 181, 

-σμός 4ο. κατασπύω 40ο, 
καλύβη 854. κατάστασις 5990 Ὁ, 

ρ ἆλλλῳ ο... 
καμµνω καταστοχάζομαι ο, 

64 ἀᾱ, κατοστωμύλοµαι 1950 4. 
κάµπη 49 ἀ. πατισφίηνν Τρ 
κανονίζω δ1ῦ 4. ω 344 ὰ, 
καπηλικῶς 188 ᾳ. 41 9, 

πο Έα Μ/ ΄ “- 

καρδιουλκία 65 ᾱ. κατάτρνχόω 14 8. 
κάρος 68 ἆ, 164 ο. κατατρύ τα, 149 
- - (ν.].). μὲ 
καρτεέ κατατνραγγέω . 

καρωτικός 155 α. καταφατικός Τ81 ο, 
καταβάλλω } Ἱ καταφερής 49 ἆ, 

2494: -Βολή 9τ0ο0, | καταφορά 88 ἀ. 
καταγέλαστος 194 ἀ. καταχθόνιος 181 α, 
καταγλωττίζω Τ80 ο. καταχώννυµι δτ Ὁ, 
καταγράφω 106 Ὁ, καταχωρίζω 500 ὰ, 66490. 
καταδείκνυµι 19α. κατειρωνεύομαι 41ο. 
κατάδεσµοι 1999 κατεστω ένος 180. 
καταδυναστεία 140 Ὁ κατέχει ΙΤ, 494. 
κατάδυσιε 9801 4, κατισχίω 494. 
κοταβορνβίω ᾖΤ8θ ο, | κατοικίδιος 2009, 8598 ο. 

155 ο, κατοίχοµαι δα, 
καταθίω 1] ἆ. ο 20 ἆ: -σία 
καταιβάσιος 258 Ὦ (ν. 1.) 5098. 
καταιονέω 8905 α.. κατοπτείω 457 ο: -ηε 
κατακάµπτω 217 ἆᾱ. 55 ἆ. 
κατακε ω ὁδ9Τ ο, | κατπκωχή, κατοχή (ν. ].) 

νο, κι Ἆν ΄ 

κατάελισω Ἰδδα, κενοπαθέω 5850 Ὁ, 
κατ (ζω 11 ἆ. κεντ, 1106, 

τὰς δ9] ἆἲ “πατός| αράστη, ἀθὰ -ηττι .- «κ. 
δοῦ ἆ, 86ο: -ηψις | κερατίας ὅδ ο, 
..ᾳ, 8δ0ο, 4θθα,) κέ 8050 ἀ. 
140 ἀ. κε ίωθήάα, 

κατάλληλος 14 ἆ, 851 4. | κεφάλαιον 148, 
ξό6 

ᾗ 
ες : 
Ἡ ξ Ρ 



1. 
γωλρβόνς ΤΝ 3 

40δ αἱ μον 

σος 

ο] 
Ετείζ | η, κ. 1 ῇ 

τὰ 
εξ 

β.ρ 

η 
Μπ εξ β΄ 
αἡ 

Ρ.Ρ’ εξ 

1: 

μΗ ΕΕ; Ώ 

α β. 

.β. 

εξ πν Ρ 
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.. 

θθία, 

” 148, 



νοερός 54, 8 ὃν, δ41 , ο, 

ομκ όν τς 
8106, ὅτδο, 

.-- 
ρόμιμος Ί9ο9, 
αν τζέγης 
νομός 949. 
νοσηλεύω 

ῥαριστής 3208 ἆ, 

δεῖ τε 
-ᾱ ρρξ 

ο Ρ -- 

ξ ἕ ἔ ᾗ 9 πε 



Άθθ0ε: -όω δέος: 
..σιςδ1ς ῦ 41. 

00ο, 

ποραεωέω Ἀν4 1. 
σαραεμο(ω κ. 1] ἀ. 

ιν 

πώτρεος, ῥος ὅ [68 4, 181 ν ος 
παν ου, 
.εδόν 60 ἀᾱ. 
.εδωόε ἴδθα, 1116. 

τπειθήννος δα 
πεερωτεία 233 ὃν. 

ϱ6φ 



πείσμα Β, 
πελ ή Τ00 ἆ, 
πεπαίνω 15 

πε 
1598, 

περίπατοι 11898, 191 ὃν, 
περιπέτεια ὃτ ἆ, 
περιπίπτω δα, ὅδα: 
ππτωσις 249 0. 

περιπολέω Ίἶδα: 
πδ στη 

ο μ-. οφ πε ρης : 

το 1ἶδα, 

περιχάρεια ΤΤ0 ἀ, 
δ7ο 

πλοίτοις 54, 
πλωτήρ 994 ἆ: -όεθθς, 
πνεύμα 380 

ω4θτΤα. 

: "όω 

πύτιµος 111 ἃ, 1156. 

χι 6 ἆ: 





084, 193 ὃν, 

σκέλλω 4156, 

στέλε .. 
”.. 151 ἆ: -εσδθαι 

9, 

.”.”” 



ΜΗ | : - ἕ 



Βδς, 
ἐποσελήνιος 119 Ὁ. 
ὑποσκελίζω δ]Τα, Τὅδος. 
ὑπόστασις 834 Ὁ, 

ο λάσοόον (κά 194, 
λοοαα ν 

ο. 

ία 8149, Ττδα, 
---. 15 ἆ, 



Ά. 
68 ἀ. 
158) 

νο” 

ὠμοβόρος 165 ἆ. 
θ9ο, 1866: 

τν 
115 ὃν (οξ, Αῑνοα, Μοδ ς 

ὁροσηπαεῖον δύ6 ο: ο 

πώ 

1”. 









Ευροῦῖος Ῥαπρὶά 14, Βρ. οἱ 
08θβεγοε 

Εγβου1οΥ {ΟΥ ραπρὶή1οΥ 
ϐΥεΕΡ611Κθ9Β ργορεγεθΚκογθε 
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